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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, a 2006. évi XCIV. 
törvénnyel módosított 1996. évi XXXI. törvény 19.§ (1) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével kiadom az  

GÖDÖRKLUB 
 (1061 Budapest, Paulay Ede u. 9.- Király u.8-10.) 

 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT -át. 
  A Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: SZABÁLYZAT) célja: 

a GÖDÖRKLUB (a továbbiakban: Létesítmény )   területén 
- a létesítményt üzemeltető UNI-CO Kft (a továbbiakban: Kft, Üzemeltető)   tevékenysége során 
- az Üzemeltető által szervezett rendezvények színhelyein és időtartama alatt - a befogadott rendezvények színhelyein és időtartama alatt 

a megelőző és mentő tűzvédelmi követelmények meghatározása és betartása azok ellátása.   A SZABÁLYZAT a kidáskor hatályos tűzvédelmi jogszabályokra épül. 
 A SZABÁLYZAT előírásait mindenki köteles külön felhívás vagy intézkedés nélkül alkalmazni, 
betartani.  A SZABÁLYZAT hatálya kiterjed a Kft vezetőire, munkavállalóira, valamint az egyéb jogviszony 
keretében foglalkoztatottakra, a szolgáltatókra, továbbá mindazon személyekre, akik egyéb munkavégzés, rendezvényszervezés vagy rendezvénylátogatás céljából tartózkodnak a 
létesítmény területén.  Az előírások megszegői ellen – az eset súlyosságát figyelembe véve – felelősségre vonást 
alkalmazok.   
Jelen SZABÁLYZAT az általam aláírt módosításokkal visszavonásig érvényes, a korábbi tűzvédelmi szabályzat érvényét veszti. 
 2016. július 01.  
  
 sk Filep  Ákos 

ügyvezető UNI-CO Kft  
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1. Bevezetés 
1.1 Célkitűzés 
Az UNI-CO Kft. (a továbbiakban: Munkáltató vagy Kft.) a hatályos tűzvédelmi rendelkezések figyelembevételével végzi alaptevékenységét, és látja el a feladatkörébe utalt és 
tevékenységébe tartozó tűzvédelmi feladatokat. 
Ennek során a Munkáltató   gondoskodik a tűz elleni védekezés szervezeti és működési, műszaki-technikai, pénzügyi és egyéb feltételeiről, a tűzvédelmi előírások és a kapcsolódó szabályok folyamatos 

betartásáról,  működési területén elősegíti a fejlett tűzvédelmi eszközök, anyagok, illetve módszerek, 
eljárások megismertetését és alkalmazását,   az alaptevékenység és a tűzvédelmi tevékenység során figyelembeveszi az UNI-CO Kft. 
által kötött bérleti-, szolgáltatói és egyéb szerződésekben meghatározott feltételeket, valamint – a szükséges mértékig és módon - alkalmazkodik a Befogadó épület és az Üzemeltető tűzvédelmi szabályzataiban foglaltakat.  

Fenti célkitűzések teljesítése érdekében – a vonatkozó hatályos magyar előírásokF1) figyelembevételével ki kell adni, meg kell ismertetni és be kell tartani a Munkáltató aktuális 
tűzvédelmi szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat).  

F1)  A gazdálkodó tevékenységet folytatók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait,      kötelezettségeit a Ttv. (az 1996. évi XXXI. törvény) 18.-22. §-ai rögzítik,       a tűzvédelmi szabályzat készítéséről a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet rendelkezik, mely 
jogszabályok lényege megtalálható az F1. és F15. függelékekben. 

1.2 Hatály  
A Szabályzat hatálya kiterjed a Kft. minden vezető és beosztott munkavállalójára, a vele szerződéses viszonyban lévő partnerei, azok munkavállalóira, továbbá az általa használt 
területekre, és az ott bármely okból tartózkodó személyekre. 
A Szabályzat – mellékleteivel és esetleges módosításaival együtt – a kiadás napjától 
visszavonásig érvényes. 
1.3 Kifejezések és rövidítések 

Kft., Munkáltató UNI-CO Kft. 
Befogadó épület, Létesítmény 1061 Budapest, Paulay Ede u. 9.- Király u.8-10.   
Üzemeltető a befogadó épület üzemeltetője: Paulay E. u.3.Társasház 
Ttv. Tűzvédelmi törvény: az 1996. évi XXXI. tv. 
OTSZ az 54/2014.(XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat:   
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1.4 A tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, irányítása, finanszírozása 
A megelőző tűzvédelmi előírások végrehajtása, az emberi élet és a vagyoni javak tűz elleni védelme érdekében, a hatályos jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban, 
valamint a Létesítmény tűzvédelmi szabályzatában meghatározott tűzvédelmi követelmények betartása, valamint a Létesítmény területén folytatott tevékenységgel kapcsolatos 
veszélyhelyzetek megelőzése és elhárítása céljából létre kell hozni és jelen Szabályzat előírásainak megfelelően működtetni kell a Kft. tűzvédelmi szervezetét. 
A tűzvédelmi szervezet felépítése 
Tagok: 
A Kft. tűzvédelmi szervezete az alábbi beosztásokat betöltő, illetve feladatot ellátó személyekből áll: 
- vezető: az üzemeltető UNI-CO Kft ügyvezetője 
- rendezvény felelős  
- tűzvédelmi felelős 
Irányítási rendszer 
A tűzvédelmi szervezet munkáját az üzemeltető UNI-CO Kft ügyvezetője - jelen SZABÁLYZAT és a vonatkozó hatályos jogszabályok által meghatározott jogok és kötelezettségek szerint - 
részben közvetlenül, részben a tűzvédelmi felelős tevékenységén keresztül, részben  szakszolgáltató igénybevételével irányítja. A tűzvédelmi szervezet tagjaira vonatkozó feladatokat és jogosítványokat a 4.5. szakasz tartalmazza. 
Finanszírozás 
A Létesítmény üzemeltetésének a tűzvédelemmel összefüggő – a létesítményben működő egyéb gazdálkodó szervezetekre jogszerűen át nem hárítható - kiadások anyagi fedezetét az 
üzemeltető UNI-CO Kft ügyvezetője biztosítja. 
Képviselet 
A munkáltató képviseletét a munkavállalók és a hatóságok, valamint egyéb harmadik féllel (például: média) szemben – a kifejezetten szabályozott kivételeket nem számítva – az 
üzemeltető UNI-CO Kft ügyvezetője látja el. 
 
2. A tűzvédelmi feladatokat is ellátó vezetők, feladataik és 
    kötelezettségeik 
2.1 A tűzvédelmi szervezet felépítése 
Vezető 
A jogszabályi keretek figyelembevételével elkészítteti és kiadásra előkészíti Létesítmény SZABÁLYZAT-át, mely meghatározza a létesítmény területén folytatott tevékenységek 
szabályait, valamint az ott folyamatosan vagy időszakos jelleggel működő cégek és magánszemélyek tűzvédelemmel kapcsolatos tennivalóit, jogait és kötelezettségeit. 
Gondoskodik arról, hogy az említett szervezetek és személyek a SZABÁLYZAT-hoz hozzájussanak, az abban foglaltakat megismerhessék és - amennyiben van ez irányú kötelezettségük - saját tűzvédelmi szabályzatuk készítésekor figyelembe vehessék. 
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Dönt a tűzvédelmi feladatok meghatározásáról, ezek végrehajtásához szükséges személyi  és tárgyi feltételek biztosításáról, illetve szolgáltatások igénybevételéről. 
Szabályozza a rendezvények szervezésének és lebonyolításának rendjét és a munkavállalók tűzvédelemmel összefüggő feladatait és intézkedési jogosultságait. 
Meghatározza az ügyeleti szolgálatok rendjét és a mindenkori ügyeletesek tűzvédelemmel összefüggő feladatait és intézkedési jogosultságait. Szabályozza a pirotechnikai és a tűzveszélyes színpadi cselekményekkel, az éghető anyagú 
díszletek alkalmazásával, valamint a dolgozók tűzvédelmi oktatásával összefüggő tennivalókat.   
Ügyvezetői kötelezettségei és jogosítványai alapján: Az irányítása alá tartozó munkavállalók és szakszolgáltatók tevékenysége által biztosítja a Létesítmény és a Kft - a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő - működtetését, a 
jogszabályokban és a jelen SZABÁLYZATBAN meghatározott tűzvédelmi, illetve a tűzvédelemmel is kapcsolatos követelmények érvényesülését. 
Szabályozza a dolgozók kötelező tűzvédelmi oktatásával összefüggő tennivalókat. Tűzvédelmi felelőst és rendezvényfelelőst nevez ki az üzemeltető UNI-CO Kft személyi állományából, meghatározva a feladatkör ellátásának feltételeit.  
Személyesen, vagy döntési jogosultsággal is rendelkező helyettese/megbízottja révén részt vesz a hatósági ellenőrzéseken, gyakorlatokon. 
Felelős a műszaki berendezések szakszerű és biztonságos üzemeltetéséért, a tűzvédelmi műszaki követelmények, szabványok, műszaki előírások betartásáért és betartatásáért.  Beszerzi, illetve szükség esetén kidolgoztatja a tűzvédelmet is érintő technológiai, kezelési 
utasításokat, továbbá elősegíti és ellenőrzi azok teljesülését. Nyilvántartja a műszaki berendezéseket és eszközöket, gondoskodik azok előírásos műszaki 
állapotáról. Megszervezi, végrehajtatja és nyilvántartja az előírt működési próbákat, ellenőrzéseket, karbantartásokat és felülvizsgálatokat. Alkalmas személlyel, céggel kötött szerződés révén gondoskodik arról, hogy a Munkáltató 
tűzvédelmi tevékenységének szakmai irányítását a vonatkozó jogszabálybanF2) meghatározott képzettségű, megfelelő felkészültségű tűzvédelmi vezető végezze. 
F2) A gazdálkodó szervezeteknél kötelezően alkalmazandó tűzvédelmi szakemberek    előírt szakmai képesítési követelményeiről szóló 9/2015.(III.25.) BM rendelet kivonata 
   megtalálható az F2 függelékben. 

Gondoskodik -  szükség szerint egyeztetve a szakszolgáltatókkal - a tűzvédelmi dokumentáció 
szakszerű kezeléséről, rendszerezéséről, szükség szerinti kiegészítéséről, illetve pótlásáról. A tűzvédelmi helyzetre kiható műszaki változtatások elrendelése, vagy engedélyezése előtt 
szükség szerint konzultál a szakszolgáltatókkal. A jogszabályok által meghatározott esetekbenF6) bejelenti a Munkáltató tűzvédelmi helyzetének változását előidéző műszaki átalakításokat az illetékes hatóságnak. 
 
F3) A bejelentési kötelezettség alá eső szituációkat egyrészt a tűzvédelmi törvény 20. § (1) 
bekezdése (lásd az F1 függeléket), másrészt a „szabadtéri rendezvények“ vonatkozásában az OTSZ 215. § (1) bekezdése határozza meg. Utóbbi előírás megtalálható az F3 függelékben. 

 Meghatározza azon villamos gépek, berendezések és készülékek körét, melyeket a 
tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni és/vagy a villamos hálózatról le kell választani. Szükség esetén elrendeli és engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzést, illetve kiegészítő előírásokat határoz meg a külső cég által végzett tűzveszélyes munkára jogosító 
engedélyhez. 
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Nyilvántartja, szervezi és dokumentálja a Munkáltatónál esedékes – a vonatkozó jogszabályokban előírtF4 időszakos ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat és rendszeres 
karbantartási munkákat.  

F4)  Az OTSZ által előírt időszakos ellenőrzések, felülvizsgálatok és karbantartás 
gyakoriságát meghatározó táblázat megtalálható az F4 függelékben.  

Megszervezi a tűzvédelmi ellenőrzéseket, műszaki próbákat és tűzriadó gyakorlatokat. A 
tapasztalatok figyelembevételével gondoskodik a hibák javíttatásáról, a hiányosságok megszüntetéséről. 
A jogszabályban előírt kötelezettségek kielégítésére alkalmas megoldásokat, 
módszereket a TvMI 12.1:2016.07.15. Felülvizsgálat és karbantartás c. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv tartalmazza, mely szabadon letölthető a www.katasztrofavedelem.hu 
weblapról. 
A TvMI-ben található „megjegyzések“, „mellékletek“, valamint „példák“ az érdemi résszel 
összefüggésben iránymutatást, magyarázatot tartalmaznak, az ezektől való eltérés nem jelenti azt, hogy az alkalmazó a TvMI-től a Ttv. 3/A. § (3) bekezdés c) pontja szerint eltért volna. 
Jogosult az irányítása alá tartozó területek tűzvédelmi ellenőrzésére bármely időpontban. Jogosult felelősségre vonást alkalmazni, illetve kezdeményezni a tűzvédelmi szabálytalanságot 
elkövetőkkel szemben. 
Rendezvény felelős 
Az irányítása alá tartozó munkavállalók és szakszolgáltatók tevékenysége által - a 
rendezvények vonatkozásában - biztosítja a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő előkészítést és lebonyolítást, a jogszabályokban és a jelen SZABÁLYZATBAN meghatározott 
tűzvédelmi, illetve a tűzvédelemmel is kapcsolatos követelmények érvényesülését. Gondoskodik arról, hogy a produkciók külső résztvevői megismerjék a helyi tűzvédelmi adottságokat és szabályozást. 
Beszerzi, illetve szükség esetén kidolgoztatja a produkciókhoz kapcsolódó - tűzvédelmet is érintő - technológiai, kezelési utasításokat, továbbá elősegíti és ellenőrzi azok teljesülését. 
Nyilvántartja a produkciókhoz kapcsolódó - az irányítása alatt működő szervezeti egység használatában lévő - műszaki berendezéseket és eszközöket, gondoskodik azok előírásos műszaki állapotáról a szabályoknak megfelelő használatáról.  
Meghatározza - a vonatkozó szabályzatok és utasítások figyelembevételével - a díszletekkel kapcsolatos követelményeket és eljárási rendet (tervezés, gyártás, tárolás, színpadépítés, 
valamint az éghető anyagú díszletek égéskésleltetése és dokumentálása). Meghatározza -  szükség szerint egyeztetve a Vezetővel - a felügyelete alá tartozó rendezvények tűzvédelmi felügyeletének rendjét és feltételeit. 
Gondoskodik arról, hogy  a színpad területén - kivéve a használaton kívüli időszakokat - legalább egy kioktatott és felhatalmazott személy folyamatosan tartózkodjon.  
Gondoskodik -  szükség szerint egyeztetve a Vezetővel - az irányítása alá tartozó terület és tevékenység tűzvédelmi dokumentációjának szakszerű kezeléséről, rendszerezéséről, szükség 
szerinti kiegészítéséről, illetve pótlásáról. Az irányítása alá tartozó munkavállalók és szakszolgáltatók tevékenysége által biztosítja a rendezvények tűzvédelmi követelményeknek megfelelő előkészítését és lebonyolítását, a 
jogszabályokban – ide értve a „szabadtéri rendezvények“ és a „zenés, táncos rendezvények“ szervezésére és megtartására vonatkozó szabályozástF5) is - és a Kft. szabályzataiban 
meghatározott tűzvédelmi, illetve a tűzvédelemmel is kapcsolatos követelmények érvényesülését. 
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F5) A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételőről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet kivonata megtalálható az F5 függelékben.   
A „szabadtéri rendezvényekre“ vonatkozó OTSZ szabályozást az F3 függelék tartalmazza. 

 
Dönt – szükség szerint egyeztetve a Vezetővel – a tűzvédelem területén a hatáskörébe tartozó ügyekben.  
Jogosult az irányítása alá tartozó területek és tevékenységek tűzvédelmi ellenőrzésére bármely időpontban. Részt vesz a tűzvédelmi szervezet munkájában. 
Tűzvédelmi felelős 
Köteles átvenni és alaposan megismerni a SZABÁLYZAT-ot  és az abban foglaltakat munkája során maradéktalanul érvényesíteni, illetve szükség szerint ismertetni kollégáikkal, 
munkatársaikkal. Különösen fontos hogy ismerje a Tűzriadó terv rá vonatkozó előírásait, a létesítmény kiürítési 
útvonalait, tűzjelzési, oltóvíz vételi lehetőségeit és a tűzoltó készülékek elhelyezését, valamint a színpadok használatának biztonsági rendszabályait.  Folyamatosan figyelemmel kíséri a Létesítmény tűzvédelmi helyzetét és hiányosság vagy hiba 
észlelése esetén a megszüntetés érdekében a szükséges intézkedést megteszi. Amennyiben az észlelt probléma megoldása azt igényli, jelentést tesz a Vezetőnek. 
Részt vesz a tűzvédelmi szervezet munkájában.  
2.6  A munkavállalók kötelezettségei 
A munkavállalók kötelesek megismerni és elsajátítani a munkahelyükre vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat, szabályokat, valamint munkavégzésük során ezeket alkalmazni, betartani. Kötelezettek többek között: 
- Részt venni - a munkahelyi vezető által meghatározott időben és helyen - a tűzvédelmi    oktatásokon.  - A kijáratok, a vészkijáratok, menekülési útvonalak, a közművek nyitó-záró szerelvényei, a      
   villamos szakaszoló kapcsolók és a tűzoltó felszerelések megismerésére és azok     szabadon tartására. 
- A tűzvédelmi berendezések és felszerelések használatának elsajátítására. - A tűz esetén követendő eljárás megismerésére és begyakorlására. - Tűz esetén haladéktalan tűzjelzésre, valamint a tűz oltásának megkezdésére a  
   rendelkezésre álló eszközökkel, a testi épség veszélyeztetése nélkül. -  A tűzeset helyszínének változatlan állapotban történő megőrzésére, a tűzvizsgálat  
    segítésére.  
2.7. Vendégszereplőkre, befogadott rendezvényekre és szolgáltatókra vonatkozó 
       előírások 
A vendégszereplők, illetve a befogadott rendezvények, valamint a bérlők és szolgáltatók felelős vezetői kötelesek átvenni a SZABÁLYZAT kivonatát és az abban foglaltakat - igazolt módon - 
ismertetni kollégáikkal, munkavállalóikkal és az általuk alkalmazott szolgáltatókkal.  Különösen fontos hogy ismertetésre kerüljön a Tűzriadó Terv, a Kiürítési Terv és a munkaterületek 
tűzvédelmi jellegzetességei (tűzjelzési- és oltóvíz vételi lehetőség, a tűzoltó készülékek elhelyezése, használatának módja, kijáratok, kiürítési útvonalak, stb.).  
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Az oktatásról szóló dokumentum 1 példányát előzetesen le kell adni a Rendezvényfelelősnek, egy példányát a munkavégzés helyszínén kell tartani és azt ellenőrzéskor be kell mutatni. 
Az előadáshoz, rendezvényhez, illetve a szolgáltatáshoz szükséges tűzvédelmi engedélyek beszerzése vendégszereplő, a társulat, illetve szolgáltató feladata. 
 A hozott díszletek, kellékek megfelelő égéskésleltetéséről, lángmentesítéséről vendégszereplő társulat köteles gondoskodni. Az égéskésleltetésről szóló bizonylatokat, jelöléseket előre le kell 
adni a Rendezvényfelelősnek, illetve annak 1 példányát a helyszínen kell tartani és azt hatósági ellenőrzéskor be kell mutatni. 
 A díszletek, kellékek szállításánál be kell tartani a tűzvédelmi előírásokat, a közlekedési utakat leszűkíteni, a kijáratokat, tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, közműelzáró szerkezeteket 
eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.  A hozott díszleteket, jelmezeket, kellékeket megfelelő módon elő kell készíteni.  
A létesítmény területén semmiféle tűz- és robbanásveszélyes tevékenység ( pl. festés, parókamosás, oldószeres ragasztás, díszletjavítás,  stb., ) nem végezhető.  
A Létesítmény területén pirotechnikai anyagokat tárolni még ideiglenesen sem szabad. Az előadáshoz, illetve rendezvényhez szükséges és a SZABÁLYZAT rendelkezései szerint előre 
engedélyezett pirotechnikai anyagokat a helyszínen csak az előadás, illetve rendezvény megkezdése előtt legfeljebb egy órával lehet - biztonságos körülmények között - elhelyezni.  
Az öltözőket csak rendeltetésüknek megfelelően, a SZABÁLYZAT előírásainak betartásával szabad használni. Az öltözőt utolsónak elhagyó személy köteles meggyőződni az előírt 
áramtalanítás megtörténtéről. Dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad, öltözőben tilos! Színpadon dohányozni, nyílt lángot használni tűzveszélyes színpadi cselekményt folytatni és pirotechnikai terméket használni csak az előadásra előre, írásban meghatározott feltételek   és 
az általános érvényű előírások követelményeinek megfelelően szabad.  
Az előadáson, illetve a rendezvényen használt ideiglenes jellegű villamos nyomvonalak, továbbá a berendezések, készülékek tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát igazoló 
bizonylatokat előre le kell adni az Üzemeltetőnek, illetve annak egy példányát a helyszínen kell tartani és hatósági ellenőrzéskor be kell mutatni.  
A színpadon dohányozni, nyílt lángot használni tűzveszélyes színpadi cselekményt folytatni és pirotechnikai terméket használniF6) csak az előadásra előre, írásban meghatározott feltételek és 
az általános érvényű előírások követelményeinek megfelelően szabad.  

F6) A pirotechnikai termékek besorolására, tárolására és felhasználsára vonatkozó jogszabály a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló173/2011.(VIII. 24.) Korm. rendelet, melynek kivonata megtalálhat az F6 függelékben. 
 Tűzjelzés vegy egyéb veszélyhelyzet esetén a kifüggesztett „menekülési terv“ által javasolt 
útvonalak igénybevételével haladéktalanul hagyják el a veszélyeztetett területet.  
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3.  A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK  
3.1. Tűzvédelmi oktatás 
A munkavégzésben csak az a munkavállaló vehet részt, aki tűzvédelmi oktatásban részesült, munkakörével, tevékenységével és munkahelyével kapcsolatos ismereteket elsajátította. 
A munkavállalót felvételkor  (munkába állítása előtt) majd ezt követően ismétlődő tűzvédelmi oktatásban, továbbképzésben kell részesíteni. A tűzvédelmi oktatás és továbbképzés megszervezése, végrehajtása a vezető feladata.  A 
Létesítményben működő, munkát végző egyéb személyek, cégek, intézmények, valamint a Szakszolgáltatók esetében   az oktatás megszervezése és végrehajtása a saját munkaadójuk 
kötelezettsége. A tűzvédelmi oktatás - a munkavállaló munkakörének és az oktatás jellegének megfelelő - 
elméleti és szükség szerint gyakorlati részből álljon. 
A tűzvédelmi oktatás formái: 
 - új belépők alap oktatása  - ismétlődő (továbbképző) oktatás 
 - rendkívüli oktatás  - pót oktatás 
Új belépők alap oktatása alkalmával ismertetni kell: 

- a vonatkozó jogszabályokat a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok előírásait,  
- a rendeletek tűzvédelmi tevékenységgel foglalkozó részeit, 
- a tűzvédelmi szabályzatot, 
- tűz esetén követendő magatartást, a tűzriadó tervet, a vízvételi lehetőségeket, 
- a tűzoltó készülékek használatát, 
- a munkahelyre vonatkozó eseti előírásokat, 
- a tűzvédelmi előírások megszegésének jogi következményeit. 

Az ismétlődő (továbbképző) oktatás: 
A tűzvédelmi oktatás (továbbképzés)  kötelező. Ezen ismertetni kell - amennyiben szükséges - 
az elmúlt oktatás óta bekövetkezett jogszabályi és helyi változtatásokat, az eletelt időszak alatt bekövetkezett változásokat, esetlegese tűzjezések és/vagy tűzesetek illetve hatósági 
ellenőrzések tapasztalatait 
Rendkívüli oktatást kell tartani:  
 - tűzeset után a tapasztalatok értékelésével, felhasználásával,  - a tűzmegelőzést súlyosan sértő szabálytalanság, hiányosság esetén, vagy 
 - ha azt a tűzvédelmi hatóság elrendeli.   
Az oktatásokat előre egyeztetett és meghirdetett időpontban - a Létesítmény területén - kell megtartani. A tűzvédelmi oktatásra  felkérhető megfelelő képzettséggel és helyismerettel rendelkező 
szakember. 
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Az oktatásokról dokumentációt kell vezetni a következő tartalommal: 

- az oktatás időpontja, helyszíne, 
- az oktató neve, aláírása, 
- az oktatás témakörei, 
- az oktatásban részesült munkavállalók neve, munkaköre, aláírása. 

 Az oktatási jegyzőkönyvet a tűzvédelmi dokumentumok között kell őrizni és csak 5 év elteltével szabad selejtezni. 
Az oktatásról bármilyen indokkal távolmaradt munkavállalók számára a munkahelyi vezetők által meghatározott későbbi időpontban -  ugyanazon tartalommal -  pótoktatást kell tartani. 
Az a munkavállaló, aki az alap, vagy a továbbképző oktatáson nem vesz részt, ezáltal a tevékenységhez szükséges ismeretanyaggal nem rendelkezik, a pótoktatáson való részvételig nem foglalkoztatható. 
 
3.2.  A munkavállalók tűzvédelmi szakvizsgája 
A Kft. állományába tartozó munkavállalók tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörben 
nem dolgoznak, így szakvizsgáztatással kapcsolatos kötelezettség sincs.  A létesítményben működő, munkát végző egyéb személyek, cégek, intézmények, valamint a 
Szakszolgáltatók, továbbá a produkciókban résztvevők esetében  az esetleg előírt tűzvédelmi szakvizsgáztatatás megszervezése és végrehajtása, valamint az előírásoknak megfelelő 
bizonylatolása a saját munkaadójuk kötelezettsége. A tűzvédelmi szakvizsga-köteles foglalkozásokat, munkaköröket és a szakvizsgáztatás rendjét a vonatkozó jogszabályF7 határozza meg. 

F7)  A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes 
szabályairól a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet rendelkezik. A rendelettel szabályozott munkakörök jegyzéke megtalálható az F7 függelékben. 
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4. Tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos feladatok 
Aki munkaterületén tüzet észlel, vagy annak közvetlen veszélyét tapasztalja – illetve arról tudomást szerez – köteles azt haladéktalanul jelezni a hivatásos tűzoltóság és/vagy vagy a 
létesítmény vezetője és/vagy a biztonsági szolgálat tagjai felé. 
4.1. Tűzjelzés 
A tűzjelzés lehetőségei: 
 - Telefon: A Tűzeset bejelentésére fenntartott telefon száma:  105 
  A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hívószáma:    3-216-216                        Általános segélyhívó szám:     112   Vezető mobil száma:    +36-20/9440922 
- Kézi jelzésadó: kézzel, nyomásra működő jelzőeszköz (a tűzjelző hálózat része) - Hangos kiabálás, a közelben tartózkodók riasztása.  
 A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 

- a tűzeset, káreset pontos címét (kerület, utca, házszám, létesítmény megnevezése), 
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, 
- emberélet van-e veszélyeztetve, történt-e sérülés, 
- a jelző személy nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát. 

4.2. Tűzoltás 
Tűz esetén a létesítményben tartózkodók - amennyiben az életük és testi épségük 
veszélyeztetése és a tűzjelzési kötelezettség elmulasztása nélkül lehetséges - kötelesek:  - A tűzoltásban vagy a műszaki mentésben ellenszolgáltatás nélkül részt venni. 
 - A rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, tűzoltó eszközökkel a tűz terjedését                megakadályozni, illetőleg a tüzet eloltani.        - A Vezetőtől, a Tűzvédelmi Szervezet tagjaitól és/vagy a helyszínre érkezett  

         Tűzoltóság tagjaitól kapott utasításokat végrehajtani.   A tűzoltás megkísérelhető: 
 - Tűzoltó készülékkel  - Vízzel: a fali tűzcsapok használatával (vízzel történő oltás esetén különösen                            vigyázni kell az áramütés veszélyére, ezért előtte a szükséges mértékig  
                          áramtalanítani kell)  - Bármely más alkalmas módszerrel (pl. az égő tárgy eltávolítása, letakarása) 
4.3.  Bejelentési kötelezettség: 
Minden tűzesetet (még a magától megszűnt, vagy a könnyedén, sikeresen eloltott, kárral nem járó tüzeket is) haladéktalanul jelenteni kell a hivatásos tűzoltóságnak, továbbá a Vezetőnek és/vagy a Tűzvédelmi Szervezet tagjainak.  
Tűzoltás esetén a Tűzoltásvezető ( a hivatásos tűzoltóság helyszínen intézkedő vezetője ) 

 - magánszemélyeket a tűz oltásába és a mentési munkálatokba az életkoruk,  
         egészségi és fizikai állapotuk alapján elvárható közreműködésre kötelezhet,   
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 - magán és jogi személyek járműveit, eszközeit, anyagi javait a tűzoltás           érdekében igénybe veheti, 
 - elrendelheti hogy a  létesítménybe, épületbe, helyiségbe bontással is           behatolhassanak.  
  - a tűz által veszélyeztetett és a tűzoltáshoz szükséges területen               tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen személyek                valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.  

4.4.  TŰZRIADÓ TERV 
A létesítmény területén esetleg bekövetkező jelentősebb veszéllyel járó tűzeset leküzdésére, valamint az épületben tartózkodók biztonságos helyre történő kiürítésére TŰZRIADÓ TERV 
készítésével is fel kell készülni. A Létesítmény egészére vonatkozó TŰZRIADÓ TERV a Létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatának részét képezi. A TŰZRIADÓ TERV előkészítésében - a Tűzvédelmi Vezető szakmai irányításával - a 
Tűzvédelmi Szervezet minden tagjának részt kell vennie.  
A TŰZRIADÓ TERV tartalmazza legalább a következőket:  - a tűzjelzés módját és lehetőségeit  - a Tűzoltóság értesítésének módját, rendjét 
 - a Létesítményben tartózkodók riasztásának módját, rendjét  - a Létesítmény elhagyásának módját, rendjét 
 - a munkavállalók (épületben tartózkodók) szükséges tennivalóit  - a főbb veszélyforrásokat és azok helyét  - a Létesítmény helyszínrajzát a vízforrások és a bejáratok megjelölésével 
 - az épület szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból lényeges berendezések               és a kiürítési útvonalak feltüntetésével. 
 A TŰZRIADÓ TERV egy teljes példányát a Biztonsági szolgálatnál kell elhelyezni.  A TŰZRIADÓ TERV -ben meghatározott feladatok végrehajtását szükség szerint, de legalább 
évente egy alkalommal gyakoroltatni kell. A gyakorlat témaköreit, résztvevőit, kiterjesztését és a lebonyolítás rendjét a Vezető határozza meg. 
A gyakorlatokat dokumentálni kell és a tapasztalatok kiértékelése alapján kell dönteni az esetleges további intézkedésekről.  
4.5.  KIÜRÍTÉSI TERV 
A Létesítmény területén esetleg bekövetkező jelentősebb veszélyhelyzetek során az épületben tartózkodók biztonságos helyre történő kiürítésére KIÜRÍTÉSI TERV készítésével is fel kell készülni.  
A KIÜRÍTÉSI TERV a Létesítmény egészére vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat melléklete. A KIÜRÍTÉSI TERV tartalmazza az 50 főnél nagyobb befogadóképességű: 
 - rendezvénytermek és terek ismertetését és azok legfontosabb adatait             - rendezvénytermek és terek alaprajzát és kiürítési útvonalait ábrázoló rajzokat. - szabad téri területek helyszínrajzait és berendezési vázlatait 
A KIÜRÍTÉSI TERV egy teljes példányát a Biztonsági szolgálatnál kell elhelyezni, a menekülési útvonalakat mutató alaprajzot a közönségforgalmú térben ki kell helyeznei.   
A KIÜRÍTÉSI TERV-ben meghatározott adatokat a rendezvények szervezéskor  
és lebonyolításakor adottságként kell figyelembe venni, a létszám-korlátozás 
betartásáért a mindenkori rendezvényszervező felel. 



GÖDÖR KLUB                                                                                                    UNI-CO  Kft.                                                                                                   TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

 
levélcím:   Gödör Klub   1111 Budapest  XI. kerület  Egry József utca 32. 
telefon:  +36-20-201-3868                  e-mail:  godorklub@chello.hu 
 

15/75 

5.  A SZABÁLYOK MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI 
A tűz megelőzése, a tűzvédelmi előírások betartásának érdekében hatósági ellenőrzésre jogosult a hivatásos tűzoltóság és a tűzvédelmi hatóság képviselője, aki bármikor ellenőrzést 
tarthat, az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vehet fel és - szükség esetén a helyszínen - intézkedést kezdeményezhet. Hiányosság esetén annak súlyossága és a vonatkozó jogszabályok 
figyelembe vételével tűzvédelmi bírság kiszabását kezdeményezheti. A tűzoltóság által feltárt hiányosságot, szabálytalanságot a kiszabott tűzvédelmi bírság megfizetése esetén is meg kell szüntetni.  
5.1.  Munkáltató szankciói 
Tűzvédelmi kötelezettség megszegése címén felelősségre vonható az a magán- és jogi személy, aki: 
  - a Szabályzat általános érvényű és konkrétan rá vonatkozó előírásait                           megszegi,   - a tűzvédelmi jogszabályok, nemzeti szabványok, hatóságok előírásait nem  
                          vagy nem megfelelően hajtja végre,   - a megelőző tűzvédelmi szabályok érvényesítése szempontjából a felügyeleti,  
                          illetve ellenőrzési kötelezettségeit elmulasztja,   - a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, szakvizsgáztatásáról nem                            gondoskodott, 
  - közvetlen tűz- és robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy                            veszélyezteti más személyek biztonságát, vagy akadályozza mentésüket, 
  - az engedélyhez kötött tűzvédelmi tevékenységet engedély nélkül, vagy attól                            eltérően végzi   - tüzet észlel, azt a tűzoltóság felé, mihelyt teheti nem jelenti, távbeszélő  
                          készülékét a tűz jelzésére nem bocsátja rendelkezésre,   - a tűz oltását akadályozza, a tűzoltás eredményessége érdekében a  
                          szükséges felvilágosítást nem adja meg, a tűzoltásban nem vesz részt,   - a tűzoltás céljára szolgáló felszerelést rendeltetésétől eltérő célra használja,                            helyéről eltávolítja, 
  - a tűzjelző berendezés, a tűzcsapok és felszerelései, valamint a tűzoltó                            készülékek karbantartásával és időszakos ellenőrzésével kapcsolatos  
                          kötelezettségének nem tesz eleget,    - tűzvédelmi oktatásra, szakvizsgára kötelezett, de elfogadható indok nélkül                            távolmaradt az oktatásról, szakvizsgáról. 
5.2.  Hatósági szankciók 
A fentiekben nem részletezett esetekben a mindenkor hatályos jogszabályokF8) az irányadók.  
 F8) A tűzvédelmi előírások megszegése esetén kiszabható tűzvédelmi bírság szankcionálható 
eseteit és bírságtételeit a   tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló  
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet tartalmazza. A kormányrendelet lényegi kivonata megtalálható az F8 függelékben. 
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6.  A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI 
      SZABÁLYOK 
6.1.  A használat általános szabályai 
A Létesítményt, csak a működési engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően, a 
tűzvédelmi előírások betartása mellett szabad használni.  A Létesítmény használói nem tehetnek és nem engedhetnek meg a helyiségekben olyan 
tevékenységet, illetőleg nem vihetnek be és nem tárolhatnak olyan anyagot, amely bármilyen módon növeli a tűz kockázatát és a biztonságot csökkentve módosítja a helyiségek, a létesítmény tűzvédelmi besorolását, továbbá nem sérthetik meg a tűzvédelemre vonatkozó 
jogszabályokat és a Szabályzat előírásait. A helyiségekben csak a rendeltetésnek megfelelő, illetve az ott rendeltetésszerűen folytatott 
tevékenységhez folyamatosan szükséges anyagokat és eszközöket szabad tartani.  Az esetlegesen keletkezett éghető anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legalább a műszak végén a kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani. 
Tűzveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot csak a többi hulladéktól elkülönítve, jól zárható, nem éghető anyagú edényben szabad tárolni. 
Mindenki köteles betartani a  Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben előírtakat. Ezen előírásokat – a használó intézmények felelőseinek – ismertetniük kell az épületben munkát végzőkkel. 
6.2.  A be- és kilépés rendje és regisztrálása 
A be- és kiléptetési rendszer kialakítását, annak működtetését, a személy- és 
vagyonvédelemmel kapcsolatos biztonsági kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését a Biztonsági szabályzat rögzíti. 
6.3.  A helyiségek zárása, kulcskezelés 
Az üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségek kiürítésre számításba vett ajtóit - amíg a helyiségben tartózkodik valaki - lezárni nem szabad. Tilos lezárni az épület kiürítési útvonalain beépített, valamint a szabadba vezető, kiürítésre 
számításba vett ajtókat. Amennyiben ilyen ajtó lezárása indokolt, a zárás és a nyithatóság szabályait, feltételeit a Vezető írásban köteles szabályozni és a szabályozást minden érdekelttel 
ismertetni. A helyiségek egyedi kulcsait a Vezető döntése szerint a munkavállalók maguknál tarthatják, 
vagy a portán elhelyezett kulcstáblán tárolhatják. A kulcstábla zárható kivitelű, csak a portás vagy biztonsági szolgálat által ellenőrzötten kezelhető legyen. Az elektronikus kulcstablót és a kulcstáblát a portaszolgálatoknál a munkavégzés ideje alatt úgy kell tárolni, hogy ahhoz 
illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A tartalék kulcsok tárolásáról kulcsszéfben kell gondoskodni.  
6.4.  Átalakítás 
Az épület szerkezetein, tartozékain és beépített berendezésein,  továbbá a biztonsági jelzéseken és eszközön átalakítási munkákat csak a Kft. megbízásából, a Vezető előzetes írásos engedélyével - a mindenkori hatályos előírásoknak megfelelően szabad végezni. Külső 
cég építési tevékenységet csak az építési terület meghatározását és átadás-átvételét követően végezhet az épületben.  
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 Az általános, az adott tevékenységre vonatkozó és a Létesítmény tűzvédelmi szabályzatában 
előírt követelmények teljesítéséért az építési terület és az építési tevékenység vonatkozásában az adott cég felel. 
6.5.  Használatbavétel 
Az építményeket és szabadtereket csak a használatbavételi (üzemeltetési, működtetési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően – az eseti hatósági előírásokben és a Szabályzatban meghatározott követelmények figyelembevételével – szabad használni. 
6.6.  Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás 
A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati 
osztálya alapján kell megállapítani. A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása érdekében az anyagokat tűzveszélyességi osztálybaF9) kell sorolni.  

F9)  tűzveszélyességi osztály: az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, 
veszélyességét jellemzi 
A tűzveszélyességi osztályba sorolás szempontjait és szabályait az OTSZ 9. §-a határozza, 
mely megtalálható az F9  függelékben. 
 
A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása érdekében az építményeket, önálló épületrészeket, kockázati egységeket kockázati osztálybaF10) kell sorolni.  
F10)  kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás 
A kockázati osztályba sorolás szempontjait és szabályait az OTSZ 10.-11. és 12. §-ai 
határozzák meg (lásd: F10 függelék). 
 
6.7.  Tűzveszélyes tevékenység 
Tűzveszélyes tevékenységnek minősül minden olyan nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással, hőfejlesztéssel járó tevékenység, technológia, amely a környezetében lévő 
anyagok gyulladási hőmérsékletét vagy lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel jár, melynek alkalmazása tűz- és robbanásveszélyt jelent környezetére.  Jelen Szabályzat szerint az éghető folyadékok és/vagy gázok felhasználása is tűzveszélyes 
tevékenységnek minősül. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység a Létesítmény területén nem végezhető. 
 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a Vezető engedélyével, előzetes írásbeli engedély birtokában és az abban meghatározottak szerint szabad végezni.  
Az engedélyt két példányban kell elkészíteni. Az egyik példány a munkát végző dolgozónál legyen a másik példányt a tűzvédelmi dokumentumok között kell helyezni. 
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Külső munkavállaló által végzett tűzveszélyes tevékenység esetén az engedélyt annak munkáltatója (felelős vezetője) köteles kiállítani, melyet a munkavállaló a tevékenység 
megkezdése előtt köteles láttamoztatni a Munkáltató erre feljogosított vezetőjével.   Az engedélyt szükség esetén - a helyi sajátosságok, a helyszín és a tevékenység 
veszélyességének mérlegelése alapján - ki kell egészíteni. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni. Az egyik példány a munkát végző dolgozónál legyen a másik példányt a tűzvédelmi dokumentumok között kell helyezni. 
A tevékenység befejezése után a helyszínt és annak környezetét a munkát végző dolgozó köteles átvizsgálni, minden olyan körülményt megszüntetni, amely a tűz- vagy robbanásveszélyt 
okozhat. Ezt követően az írásbeli engedély visszaszolgáltatása mellett az engedélyező és a dolgozó együttesen ellenőrizze még egyszer a helyszínt.  Tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni a szabadban ( épületen kívül ) is csak úgy lehet, 
hogy az a környezetére tűz, vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A tüzet és az üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani, 
a berendezést ki kell kapcsolni. Az engedélyek 1 évnél korábban nem selejtezhetők. 
6.8. Tűzveszélyes színpadi cselekmény, pirotechnikai termék alkalmazása 
Tűzveszélyes színpadi cselekménynek minősül minden szervezett rendezvényen, előadás vagy 
műsor keretében, annak szükséges részeként megvalósított dohányzás, nyílt láng használat (csillagszóró, mécses, gyertya, fáklya, stb.), továbbá bármilyen pirotechnikai eszköz használata. 
A rendezvényen, színpadon csak a forgatókönyv szerint, a szerep követelményeinek megfelelően szabad dohányozni és nyílt lángot (mécsest, gyertyát, fáklyát, stb.) valamint pirotechnikai anyagokat, termékeket használni.  
A tűzveszélyes színpadi cselekmény végzésének feltételeit a Vezető előre, írásban határozza meg. 
A pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos mindenkori hatályos jogszabályF6) rendelkezésein túl betartandók a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat (35/1997. (XII.5.) MKM r.) előírásai is: 
  - Hatásként alkalmazott pirotechnikát csak szakképesítéssel rendelkező                            szakember vagy jelenlétében, az általa betanított szereplők kezelhetnek. 
  - Pirotechnikai termékek csak felügyelet mellett és csak a szükséges ideig, de                            legfeljebb a jelenet végéig tarthatók a színpadon. 
  - A pirotechnikai terméket az e célra kijelölt helyen és megfelelő                            csomagolásban kell tárolni. 
F6) A polgári célú pirotechnikai termékekkel és tevékenységekkel kapcsolatos jogszabály 
jelenleg a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, melynek lényegesebb előírásait kivonatosan 
tartalmazza az F6 függelék. 
 A pirotechnikai eszközök alkalmazásának feltételeit a Vezető előre, írásban határozza meg. A létesítmény területén pirotechnikai terméket tárolni, illetve e célra tárolót kialakítani tilos. 
6.9.  Raktározás és tárolás 
Pirotechnikai termékek a létesítményben nem tárolhatók, e célra raktárhelyiség nem létesíthető.  
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„Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok (éghető gázok, éghető folyadékok, stb.) az épületben csak kis mennyiségben,    zerre kijelölt helyen és módon (pl. 
zárható szekrényben) – a vonatkozó előírások betartásával engedélyezett.  Az egyéb éghető (a  „tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó) anyagok kizárólag a 
raktározásra szolgáló helyiségekben, nemenként csoportosítva – az előírt megközelítési lehetőségek, útvonalak és a kijáratok használhatóságát nem korlátozva – tárolhatók. A raktározott éghető anyag és az elektromos berendezések között olyan távolságot kell 
megtartani, hogy a berendezés tüzet ne okozhasson. A savat, maró hatású vegyszert tartalmazó edényt: 
   -biztosítani kell feldőlés ellen,    -csak kiömlőnyílásával felfelé szabad tárolni,    -légmentesen lezárva kell tartani, 
   -veszélyes felmelegedéstől óvni kell. 
6.10.  Közlekedési, menekülési út  
A tűzoltósági vonulására szolgáló utat és a tűzoltási-felvonulási területet más célra használni, 
igénybe venni még ideiglenesen sem szabad. A létesítményben, a helyiségekben a villamos berendezés kapcsolóját a közmű nyitó- és záró valamint a tűzjelző és füstelvezető kezelőszerkezetét, valamint a színpadi záporberendezések 
és biztonsági (vas)függönyök indító szerkezeteit, továbbá a tűzoltó berendezéseket, felszereléseket és készülékeket eltorlaszolni, a belső közlekedési, menekülési utakat 
leszűkíteni, raktározás céljára felhasználni, még átmenetileg sem szabad. Az épületben dolgozóknak biztosítaniuk kell az általuk használt területek, valamint a közös területek útvonalainak, vészkijáratainak szabad megközelítését és akadálytalan használatát. 
6.11.  Dohányzás 
Dohányzás a Létesítmény területén csak a dohányzásra kijelölt - zárt terű helyiségnek nem minősülő - helyeken engedélyezett, a tűzvédelmi előírások betartása mellett.  
A dohányzóhelyeket táblával egyértelműen jelölni kell. Ezeken a helyeken éghetetlen anyagú hamutartókat kell elhelyezni, melyeket legkésőbb a műszak végén ki kell üríteni.  A hamutartók tartalmát tilos papír vagy egyéb éghető anyag közé önteni. 
Égő dohányneműt, gyufát, egyéb gyújtó forrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet, robbanást okozhat.  
A dohányzási tilalmat - felirattal vagy piktogrammal - a bejáratoknál, továbbá a szükséges helyeken a helyiségen belül és a helyiség bejárati ajtaján kívül is jelölni kell. 
6.12.  Tüzelő és fűtő berendezések  
A Létesítmény hőellátása központi fűtéssel biztosított.  Nyílt lánggal működő fűtőberendezés 
(pl. PB gázzal üzemelő hősugárzó) kizárólag kültéren, tűzveszélyt nem okozó környezetben és módon, a berendezés használati útmutatójában meghatározottak szerint, indokolt esetben 
alkalmazható úgy, hogy a gázpalack ne kerüljön be az épületbe.  A PB gázzal üzemelő hősugárzó használata alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek 
minősül. A használónak rendelkeznie kell a vonatkozó szabályok szerinti „Tűzgyújtási engedéllyel”, melyet az adott rendezvény felelősének a Vezetővel kell engedélyeztetnie. 
6.13.  Villamos berendezés 
A Létesítményben rendszeresített és a produkciók időszakosan létesített, illetve használt 
villamos berendezéseit a vonatkozó jogszabályokban, műszaki követelményekben meghatározottak szerint kell létesíteni, átalakítani, illetve használni és felülvizsgálni. 
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Az időszakosan használt villamos berendezéshez és világításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.  
 Csak helyhez kötött villamos főző és fűtőkészüléket szabad használni a használati utasításban 
meghatározott módon. A villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és 
biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. A létesítmény területén csak a Munkáltató által rendszeresített hőtermelő elektromos 
fogyasztók (kávéfőző, hősugárzó stb.) és csak a kijelölt helyen üzemeltethetők. Ezen elektromos berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad.  A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani kivéve a vonatkozó előírásban meghatározott berendezéseket).  
A világító berendezést, eszköz úgy kell elhelyezni, rögzíteni, használni, hogy a környezetére  tűzveszélyt ne jelentsen. Elektromos világító berendezés lámpatesteinek 50 cm-es körzeten belül éghető anyagot, 
valamint díszítő elemet vagy árnyékolást éghető anyagból elhelyezni TILOS.  
A villamos berendezést, a vonatkozó jogszabályF5) és F11) szerint legalább 6 évenként olyan szakemberrel, céggel kell elvégeztetni, amelynek működési engedélye van.  
F11)  A felülvizsgálat tűzvédelmi előírásait az OTSZ F.6. függelékben megtalálható része szabályozza. 

6.14.  Villám elleni védelem 
Villám elleni védelemről a vonatkozó előírások és a Befogadó épület Tűzvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint az  Üzemeltető  gondoskodik.  
6.15.  Tűzoltó készülékek  
A létesítményben, illetve a helyiségekben a tűzoltásra alkalmas tűzoltó készüléket kihelyezéséről, megjelöléséről és a jogszabályban előírt ellenőrzésről, felülvizsgálatról az 
Üzemeltető – a hatályos jogszabályF12) szerint - gondoskodik. 

F12)  A tűzoltó készülékek készenlétben tartásával összefüggő szabályozást az OTSZ 
tartalmazza, melynek vonatkozó kivonata megtalálható az F12 függelékben. 

 
A tűzoltó készülékeket helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad. 
A tűzoltó készülékeket állandóan üzemképes állapotban kell tartani és gondoskodni kell a vonatkozó jogszabályF5) szerinti jelölésről, valamint az üzemeltetői és szakvállalkozó általi rendszeres ellenőrzésrőlF13), továbbá ezek dokumentálásáról. 

F13) Az időszakos ellenőrzések fajtáit és kötelező ciklusidőit, valamint ezek dokumentálási 
kötelezettségét az OTSZ 18. mellékletben található táblázat 3. sora rögzíti. A táblázat 
kivonatát tartalmazza az F13 függelék is. 
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Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 
Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza. 
Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-
egységet kell figyelembe venni. Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani 

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, b) ahol az OTSZ előírja és c) más jogszabályban meghatározott esetekben (pl.:  gázkazánház) 
Az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint, azonban - ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kötelező tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi 
szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként - az OTSZ 16. 
mellékletben foglalt 1. táblázat bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. A tűzvédelmi hatóság további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok 
elhelyezését is előírhatja. A tűzoltó készüléket könnyen hozzáférhetően a kijárat, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani, 
rendeltetéstől eltérő módon, célra használni tilos! 
A tűzoltó készülékek felülvizsgálatának figyelemmel kísérése és ellenőrzése a tűzvédelmi 
felelős feladata. 
6.16.  Oltóvíz 
A Létesítmény külső és belső oltóvízellátását biztosító tűzcsapokat állandóan hozzáférhető állapotban kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.  
A külső tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávnyi közlekedési út maradjon szabadon. 
A közterületi és az  építményen belüli vízvételi lehetőségeket a Tűzriadó Tervhez tartozó helyszínrajzok és alaprajzok tartalmazzák. 
A belső oltóvízhálózat és a fali tűzcsapok  jogszabály által előírt ellenőrzését, felülvizsgálatát és nyilvántartását – szerződés alapján – erre jogosító engedéllyel is rendelkező  szakszolgáltatók végzik. 
Az oltóvíz vételi helyek egyéb célú felhasználása szigorúan tilos! 
6.17.  Jelölések 
A Létesítményben a nemzeti szabványok és egyéb jogszabályok előírásainak megfelelő, jól 
látható tájékoztató, figyelmeztető, tiltó és a menekülési útvonalat jelző piktogramok, táblák és feliratok alkalmazandók. Jelölni kell:   -  a nyílt láng használatának és a dohányzásnak az épület egészére  
                           vonatkozó tilalmát a bejáratoknál,   - a dohányzásra kijelölt helyeket, 
  - a közművek nyitó- és záró szerelvényeinek helyét és rendeltetését,   - az elektromos fő- és szakaszoló kapcsolók helyét és rendeltetését,   - a tűzoltó berendezések, felszerelések helyét, 
  - a tűzszakaszok elválasztására szolgáló tűzgátló szerkezeteket, 
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  - a tűzgátló szerkezetek nyílásainak lezárására alkalmazott megoldásokat,   - a menekülési útvonalakat és a kijáratokat. 
6.18.  Rendezvények 
A Létesítmény rendezvénytermeiben csak a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok rendelkezéseinek betartásával, a működési engedély alapjául szolgált eredeti tervekben és a 
KIÜRÍTÉSI TERV –ben meghatározott módon, feltételekkel és létszámokkal szabad rendezvényeket szervezni és tartani.  A vonatkozó korlátozások betartásáért a rendezvény szervezője felel. 
A Létesítmény egyéb területein csak a Vezető előzetes engedélyével és az általa – indokolt esetben a tűzvédelmi hatóság jóváhagyásával – meghatározott feltételekkel szabad 
rendezvényt szervezni és lebonyolítani.  
 
6.19.  Díszletek 
A rendezvények díszletezése során jelen Szabályzat rendelkezésein túl be kell tartani  valamennyi vonatkozó jogszabály (pl. a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat) előírásait is. 
A létesítmény egyéb területein csak a Vezető előzetes engedélyével és az általa - az Üzemeltető tűzvédelmi vezetője véleményének figyelembevételével,  indokolt esetben a 
tűzvédelmi hatóság jóváhagyásával - meghatározott feltételekkel szabad díszletet alkalmazni.    
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7.  Helyiségekre vonatkozó előírások 
 A Létesítmény helyiségeit csak az eredeti - terv szerinti, használatbavételi illetve működési 
engedélyben meghatározott - rendeltetésnek megfelelően, a vonatkozó általános érvényű biztonsági és tűzvédelmi előírásoknak megfelelően szabad használni. A helyiségek bejáratánál el kell helyezni az azonosító számot és szükség esetén a rendeltetést 
is fel kell tüntetni. A közönség számára nem bejárható területek, helyiségek ajtót zárva kell tartani és a kulcsokat 
a kulcselhelyezés és kulcskezelés szabályainak megfelelően kell elhelyezni, őrizni,   kiszolgáltatni és nyilvántartani. 
A helyiségek és folyosók ajtaját, amíg ott személyek tartózkodnak, kulccsal bezárni tilos. Az egyes helyiségek, helyiség típusok konkrét tűzvédelmi előírásait az M.3. melléklet tartalmazza.
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MELLÉKLETEK                                                                                                                             
 
M.1. melléklet: Jogszabályok jegyzéke 
(Az egyes jogszabályok kivonatát a  függelékek tartalmazzák.)   

 
 TŰZVÉDELEM 
  
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltásról;  
 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről,                               a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet-  
                             és balesetbiztosításáról;  
 173/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről;  
 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének  
                          biztonságosabbá tételéről;   
9/2015.(III.25.) BM rendelet A gazdálkodó szervezeteknél kötelezően alkalmazandó tűzvédelmi                          szakemberek előírt szakmai képesítési követelményeiről; 
 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról;   
44/2011. (XII.5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról;  
 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről.  
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 M.2. melléklet: Helyiségek tűzvédelmi előírásai   
 
 Kiürítési utak ( előterek, közlekedők, folyosók, lépcsőházak ) 
A közlekedőket rendeltetésüktől eltérő célra (például tárolásra vagy dohányzóhelyként) 
használni tilos. A kiürítésre számításba vett közlekedőkön mindennemű tárolás tilos, a  személyek mozgását akadályozó, a kiürítési útvonal szélességét szűkítő, illetve a kiürítést segítő világítást és jelzést 
takaró tárgy még ideiglenesen sem helyezhető el.  A kiürítés irányát jelző feliratot, jelzést - amíg az adott épületrészben tartózkodik valaki - meg 
kell világítani. Az ajtókat rendezvény és munkavégzés ideje alatt belülről nyitható állapotban kell tartani. A kiürítési útvonalakon létesített kártyás beléptető rendszert úgy kell kialakítani és működtetni, 
hogy az a kiürítést ne akadályozza.  
 Irodahelyiségek, tárgyalók 
A tűzvédelmi előírások betartásáért az irodahelyiség mindenkori legmagasabb beosztású dolgozója a felelős, aki szabálytalanság észlelése esetén köteles azt megszüntetni, vagy a megszüntetésre intézkedni. 
Csak kifogástalan állapotban lévő, szabályosan szerelt és csatlakoztatott, a munkáltató által rendszeresített elektromos berendezéseket szabad használni. 
A munkaidő befejezésekor ellenőrizni kell, hogy az elektromos berendezések és gépek kikapcsolása, dugós csatlakozók kihúzása, íróasztalok, szekrények, ablakok bezárása megtörtént-e. Mindig az irodát illetve a helyiséget utolsónak elhagyó dolgozó köteles ennek 
ellenőrzésére.   
Öltözők, ruhatárak 
Dohányzás: tilos, a tilalmat a helyiségben a vonatkozó szabvány előírásai szerinti táblával jól látható módon jelölni kell. Szekrényes öltözőben az öltözőszekrények alatt és felett ruhaneműt tartani nem szabad.  
Olajos, zsíros munkaruhát csak fémszekrényben szabad tárolni. Az öltözőszekrényekben a ruhaneműn és a tisztítószereken kívül más anyagot tárolni nem szabad. 
  
Raktárak, irattárak 
Dohányzás: tilos, a tilalmat a helyiségben a vonatkozó szabvány előírásai szerinti táblával jól látható módon jelölni kell. 
A raktárban elhelyezett anyagokat nemenként csoportosítva kell tárolni. A zavartalan közlekedés céljából a kijárat irányában legalább 1,2 m, a polcok között 0,6 m 
szélességű utat kell biztosítani.   A közlekedési utakat eltorlaszolni, leszűkíteni, továbbá a hő-és füstelvezető nyílásokat eltakarni még átmeneti időre is tilos. 
A raktárban éghető anyagot elhelyezni csak úgy szabad, hogy az anyag és a födém között  legalább 1 m-es térköz maradjon. 
A raktárak bejárati ajtói mellett 1-1 db 6 kg-os  porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A raktárban elhelyezett anyagokért és a helyiségre vonatkozó tűzvédelmi előírás betartásáért a 
raktárt kezelő személy a felelős. 
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Bérbeadott területek 
A bérbeadott (használatra átengedett) területek tűzvédelméért - a mindenkor hatályos 
jogszabályok, valamint a Létesítmény és jelen Szabályzat előírásai alapján - a Bérlő (a Használó) felel.   
Vizes helyiségek ( zuhanyzók, mosdók, WC-k ) 
A vizes helyiségeket rendeltetésüktől eltérő célra (például tárolásra vagy dohányzóhelyként) 
használni tilos. 
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M.3. melléklet: A GÖDÖR KLUB Tűzriadó terve 
 
TŰZJELZÉS 
Aki munkaterületén tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli – illetve arról tudomást szerez -  köteles azt haladéktalanul jelezni  Vezetőnek, a Biztonsági szolgálatnak, valamint a Hivatásos 
Tűzoltóság felé.  A tűzjelzés lehetőségei: 
 - Telefon: A Tűzeset bejelentésére fenntartott telefon száma:  105   A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hívószáma:    459-2300 
                       Általános segélyhívó szám:     112   Vezető (UNI-CO Kft) mobil száma:    +36-20/9440922 
- Kézi jelzésadó: kézzel, nyomásra működő jelzőeszköz (a tűzjelző hálózat része) - Hangos kiabálás, a közelben tartózkodók riasztása. 
A tűzoltóság részére adott tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 

 a tűz pontos helyét (helyiség, terület, utca stb.)  hol van a tűz (pl. passzázs földszint)  mi ég, milyen terjedelmű a tűz  a tűz által veszélyeztetett övezet  van-e életveszély (ha igen, hány fő)  a tüzet jelző személy neve, beosztása  a tűzeset észlelésének pontos ideje (nap, óra, perc)  a távbeszélő hívószáma, ahonnan a bejelentést teszi  a helyszín megközelítésének lehetőségét. 
 
A riasztás (a tűz jelzése létesítményen belül) történhet:  élőszóval  küldönc útján  beütős kézi jelzésadó működtetésével, 
valamint a füstérzékelők bejelzése útján automatikusan.  A  RENDEZVÉNYÜGYELETES FELADATA TŰZJELZÉS ESETÉN 
A tűzjelzést késedelem és minden további vizsgálat nélkül a tűzoltóságnak (szükség esetén 
mentőknek 104, rendőrségnek 107 is) ezzel egy időben jelenteni kell.   
A tűz jelzése elsősorban a rendezvényfelelős feladata. A rendezvényfelelősnek meg kell várnia a kivonuló tűzoltó egységet. A tűzoltás vezetőjének át kell adni a Tűzriadó Tervet a helyszínrajzokkal.  
Amennyiben rövid időn belül végrehajtható, értesíteni kell az üzemeltető UNI-CO Kft. részéről a következő személyeket: 

Filep Ákos –        mobil: +36-20/9440922 Dámfalvi Géza – mobil: 
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KIÜRÍTÉS 
Ha bebizonyosodott a tűzveszély, a hangos riasztás megszólaltatásával riasztani kell a 
területen dolgozó bérlőket és munkavállalókat, akiknek a továbbiakban követniük kell a kiürítésre vonatkozó utasításokat. Kiürítésre határozatot a rendezvényügyeletes és/vagy a helyszínen tartózkodó legmagasabb 
beosztású vezető hozhat. A hivatásos tűzoltóság tűzoltás vezetőjének megérkezéséig a helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású vezető utasítása a létesítményben tartózkodó 
összes személy részére kötelező érvényű.  A kiürítést a KIÜRÍTÉSI TERV –ben meghatározott kiürítési útvonalak igénybevételével kell – 
gyorsan, de biztonságosan – végrehajtani.  
A Létesítmény dolgozói számára meghatározott gyülekezési hely: a Paulay Ede utcához közelebbi fedett udvar (a passzázsban).  KIÜRÍTÉSI INTÉZKEDÉSEK 
A kiürítési határozatot hozó személynek  utasítania kell a biztonsági őröket a kijárati ajtók haladéktalan kinyitására, rögzítésére, a 

távozó vendégek nyugodt segítésére, a gyalogos kiürítés akadálymentes lebonyolítására. Az ügyeletesnek egyértelmű és határozott utasításokat kell adni a 
Létesítmény területén tartózkodók számára, hogy a területet az érkező tűzoltóegység szabad közlekedése miatt , illetve az esetleges pánik esetén előforduló közlekedési 
tumultus elkerülése érdekében mindenki mielőbb hagyja el;   utasítania kell a biztonsági őröket, hogy a kiürítés tényét a vendégekkel érthetően és 
világosan, határozottan, de nyugodtan közöljék. A kiürítési felszólítás során érthető utasítást kell adni a vendégeknek, hogy merre, és hogyan hagyják el a létesítmény területét, annak elhagyása után merre távozzanak, hogyan biztosítsanak helyet a 
kiérkező hivatásos tűzoltóságnak;   utasítania kell a biztonsági őröket, hogy győződjenek meg arról, hogy a bérlők a 
tűzjelzésről értesültek.  

Tűzriadó esetén a szociális helyiségeket maradéktalanul át kell vizsgálni, mert az ott tartózkodóknak is a lehető legrövidebb időn belül távozniuk kell az épületből. A látogatók távozását követően a munkavállalóknak a felszínen, kijáratok mellett kell 
megakadályozniuk a befelé irányuló közlekedést. A kiürítési határozatot hozó személynek illetve annak eseti megbízottjának személyesen is 
ellenőriznie kell, hogy minden kijárat ellenőrzés alatt áll. A megtett intézkedésekről a kiürítési határozatot hozónak vagy annak megbízottjának a kiérkező hivatásos tűzoltókat értesítenie kell. 
A kiürítési határozatot hozó személynek a tűzveszély jellegétől függően intézkednie kell az áramtalanításra, gázelzárásra, a rendelkezésre álló oltóberendezésekkel a kezdeti oltás 
megszervezésére, a tűzoltóság folyamatos tájékoztatására.  
 A MUNKAVÁLLALÓK TEENDŐI 
A jelenlévők a tűzoltásában – ellenszolgáltatás nélkül – képzettségük, életkoruk, egészségi és 
fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel kötelesek közreműködni. Elsődleges feladat a tűz körülhatárolása, a tűz terjedésének akadályozása. 
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 A tűzoltás megkísérelhető: 
 - Tűzoltó készülékkel  - Vízzel: a fali tűzcsapok használatával (vízzel történő oltás esetén különösen                            vigyázni kell az áramütés veszélyére, ezért előtte a szükséges mértékig  
                          áramtalanítani kell)        - Bármely más alkalmas módszerrel (pl. az égő tárgy eltávolítása, letakarása, az ajtók  

         becsukása)  Villamos berendezésben keletkezett tűz esetén, továbbá olyan más tűz esetén, amely a 
villamos vezetékeket vagy berendezést veszélyezteti, a következők szerint kell eljárni:  a tűzoltás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell a feszültség alatt lévő vezetékekről és 

berendezésekről;  a tűzoltás vezetőjének felszólítására az egyes szakaszokat szükség szerint a villamos 
hálózatról lekapcsolni, leválasztani kell úgy, hogy az oltás emberi élet veszélyeztetése nélkül történhessék;  a feszültségmentesítés lehetőleg ne terjedjen ki az égő vagy veszélyeztetett helyiségek villamos világítására akkor, ha azok természetes világítása nem elegendő vagy nincs is. 
E helyiségek világítását tűz esetén nappal is be kell kapcsolni, mert a füsttel telt helyiségekben a mesterséges világítás megkönnyíti a tájékozódást és a mentési munkálatokat;  tűzoltás szempontjából a gyengeáramú berendezéseket, valamint fémtárgyakat úgy kell tekinteni, mintha a nagyfeszültségű berendezéshez tartoznának, ha a tűz hatása vagy 
rombolás következtében a nagyfeszültségű berendezés részeivel érintkezhetnek;  

Elektromos tüzet és feszültség alatt lévő környezetben égő tüzet vízzel oltani TILOS! A tűzoltást vezető hivatásos tűzoltó rendelkezéseit – késedelem nélkül – végre kell hajtani!  
 TŰZESET UTÁNI FELADATOK  
Amint a tűzoltás megtörtént, haladéktalanul intézkedni kell a sprinker berendezés oltás során 
működésbe lépett főszelepének elzárásáról és a működőképesség helyreállításáról.  A tűz eloltása után a helyszínt a tűzvizsgálatF14) lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a 
helyreállítást csak a tűzvédelmi hatóság engedélye után lehet megkezdeni.  

F14) A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokat a 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet 
határozza meg, melynek kivonata megtalálható az F14 függelékben. 

 
A tűzesetet követő hatósági tűzvizsgálat során a vizsgálatot végzők felé minden lehetséges adatot, felvilágosítást meg kell adni. 
A tűzvizsgálaton a Kft. részéről az ügyvezető vagy az általa esetenként – írásban – kijelölt személy vesz részt.  
A tűzesetekkel kapcsolatos nyilatkozattételre Kft. részéről csak az ügyvezető vagy az általa esetenként – írásban – kijelölt személy jogosult.  
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A LÉTESÍTMÉNYBEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYFORRÁSOK  
Villamos helyiségek és berendezések 
A beépített villamos hálózatok és berendezések meghibásodása mellett tűzet okozhatnak a produkciókhoz ideiglenesen kiépített villamos hálózatok is.  
Gépészeti terek és berendezések 
Egy tűzeset során az épületben kialakított légtechnikai csőhálózat terjesztheti a tűzet és füsttel áraszthat el a konkrét tűzhelyszíntől távolabb lévő tereket is.  
Közönség  
A rendezvényeket esetenként nagyszámú közönség (a Létesítményen belül 600 fő, a passzázsban akár további 2-300 fő) is látogathatja, ami tűz esetén - a kiürítés végrehajtása során - jelentős kockázatot jelent.  
 
TŰZRIADÓ és KIÜRÍTÉSI GYAKORLATOK 
A tűz estére előírt tennivalókat évente legalább egy alkalommal „tűzriadó gyakorlat” és/vagy „kiürítési gyakorlat” keretében gyakoroltatni  - és a tapasztalatokat írásban rögzíteni - kell.  
 Jelen TŰZRIADÓ TERV a kiürítési alaprajzokkal és a helyszínrajzzal együtt alkalmazandó.  
   
Budapest, 2016. július 01.   
  
                                UNI-CO Kft./Gödör Klub                              
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M.4. melléklet: A GÖDÖR KLUB Kiürítési terve 
 
RENDEZVÉNY HELYSZÍNEK 
A létesítmény három, térben is elkülönülő és egymástól markánsan különböző adottságokkal bíró rendezvényhelyszínnel rendelkezik:  
Belső rendezvény tér 
A rendezvény tér az épület földszintjén elhelyezkedő kb. 640 m2-es alapterületű helyiségcsoport, mely 5 helyen (A, B, C, D, E) összesen 7 db 1,8 m szélességű kétszárnyú – 
közvetlenül a szabadba nyíló, összesen 12,6 m szabad kijárati szélességet biztosító – kiürítésre szolgáló ajtókkal rendelkezik. 
Az ajtók a belső oldalról egy mozdulattal – pánikzárral – nyithatók. A menekülés irányokat jelző piktogramokkal ellátott irányfény-világítás és a csökkentett belső általános világítás a ház 
szünetmentes áramforrás telepéről kapnak feszültséget áram kimaradás esetén. A tér gyengeáramú tűzjelző rendszerrel felszerelt. A rendezvény tér kialakítását és a jellemző berendezési vázlatot a Biztonsági Terv építész dokumentáció K1 jelű tervlapja ábrázolja.  
Teraszok 
A teraszok a Létesítmény részeként funkcionáló szabadtéri fogyasztóterek, melyek jellemzően 
a passzázsban lesznek – asztalokkal és székekkel – berendezve. A teraszok bútorozása biztosítja, hogy a ki/bejáráshoz és a belső tér kiürítése után a zárt térből távozó legfeljebb 600 főnek megfelelő területe legyen és a passzázsban lévő közlekedőkön el tudja hagyni a területet 
a Király utca és a Paulay Ede utca felé. A terasz nézőtéri, illetve fogyasztótéri kialakításánál a fent említett irányokba a terület kiürítése biztosítható. 
A mindenkor biztosítandó szabad kijárati szélesség mindkét utca felé: 6 m. A jelentősebb létszámsűrűséget a kiürítési rajzokon zöld színkitöltéssel jelzett „közönség-forgalmú” területek jelentik, melyek elhagyására jelenleg 6 db, egyenként 190 cm szabad 
kijáratszélességgel rendelkező kétszárnyú ajtón keresztül lehetséges (ez a kiürítés első szakasza). Ezt követően a kezdődik a kiürítés második – már biztonságosnak tekinthető 
menekülési útvonalon történő – szakasza.. A teraszok kialakítását és a jellemző berendezést mutató vázlatot a Biztonsági Terv építész dokumentáció K2 jelű tervlapja ábrázolja. 
Jelen dokumentáció megállapításai és számításai a hatályos OTSZ (az 54/2014.(XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat) kiürítést szabályozó rendelkezésein 
alapulnak.  KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁSOK 

 
1.  BEVEZETŐ 
A Gödörklub földszinti helyiségcsoportja több éve jogszerűen üzemelő kulturális rendeltetésű szórakozóhely, ahol - a vonatkozó hatósági engedély birtokában - rendszeresen tartanak a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III.8.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendezvényeket is. Az engedély kiadásának alapjául szolgált kiürítési számítások 2012. október 15-én készültek 
az akkor hatályos építésügyi és tűzvédelmi előírások (köztük is elsősorban a 28/2011.(IX.6.) BM rendelettel kiadott OTSZ (a korábbi Országos Tűzvédelmi Szabályzat) vonatkozó 
rendelkezéseinek figyelembe vételével. 
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 Az Üzemeltető UNICO Kft. 2016-ban a korábbi hatósági engedélyben 600 főben maximált 
befogadóképesség felülvizsgálatát kezdeményezte azzal a szándékkal, hogy ez a szám nagyobb (legalább 750 fő) lehessen.  
A Megrendelő felkérése és adatszolgáltatása alapján - figyelemmel a Megrendelő és az illetékes tűzvédelmi hatóság között 2016. április 7-én, helyszíni bejárás keretében folytatott egyeztetésre is – jelen dokumentáció megállapításai és számításai a hatályos OTSZ (az 
54/2014.(XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat) kiürítést szabályozó rendelkezésein alapulnak. 
 
 2.  MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 
 A tárgyi helyiségcsoport kialakítását és a menekülésre számításba vett kijáratokat az alábbi – a 
kiürítési tervből származó – rajz mutatja.  

  A jelentősebb létszámsűrűséget a rajzon zöld színkitöltéssel jelzett „közönségforgalmú” területek jelentik, melyek elhagyására jelenleg 6 db, egyenként 190 cm szabad 
kijáratszélességgel rendelkező kétszárnyú ajtón keresztül lehetséges (ez a kiürítés első szakasza). Ezt követően a kezdődik a kiürítés második – már biztonságosnak tekinthető 
menekülési útvonalon történő – szakasza, melyre a változtatási szándék nem terjed ki, azt meglévő-megmaradó körülménynek tekintjük. 
  3.  A KIÜRÍTHETŐSÉG ELLENŐRZÉSE 
 A hatályos OTSZ vonatkozó – jelen estben is alkalmazható - előírásai: 

52. § (1) A kiürítés irányát, a menekülési útvonalak vonalvezetését, a menekülési útvonal méreteit 
a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy 
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b) számítással kell megtervezni. 
          (2) A menekülési útvonal, a biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési távolságának és a menekülési útvonalnak megengedett legnagyobb hosszúságát a 7. 

mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.           (3)           (4) A helyiség befogadóképességét az alábbi létszámadatok közül a nagyobb létszám 
jelenti: a) tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám, 

b) a 7. mellékletben foglalt 2. táblázat szerinti fajlagos értékkel számított, kiüríthető létszám.  53. § (1) A menekülési útvonal legkisebb szabad szélességét és a menekülési útvonalon 
beépített ajtók legkisebb szabad belméretét annak teljes hosszán az adott menekülési útvonalon menekülő személyek létszámának függvényében, a 7. mellékletben foglalt 3. táblázat 
alapján kell meghatározni.            (2) A menekülési útvonal ajtóinak és az 50 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtóinak legkisebb szabad magassága 1,95 m. 

 59. § (1) Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtói, 
valamint az ilyen helyiségekben tartózkodók menekülésére szolgáló ajtó a) a kiürítés irányába nyíljon vagy a nyitásiránytól függetlenül menekülési útvonalon beépíthető legyen, 

b) a kinyithatóság szempontjából menekülési útvonalon beépíthető legyen és c) nyílásába legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be. 
          (2)           (3) A menekülési útvonalon beépített ajtónál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy az széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső 

széleit eltérő színű csíkkal kell megjelölni.           (4) A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülésre szolgáló ajtóit és a 
tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülési útvonalán beépített ajtókat egy mozdulattal nyithatóan kell kialakítani. 

 62. § (1) Tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek kialakítása esetén a) a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülési útvonalán 0,15 méternél magasabb 
küszöb, valamint a menekülési útvonalon beépített ajtók nyílásába lépcső nem építhető be, b) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekből legalább két, különböző irányú kijáraton kell 
biztosítani a kiürítést.          (2) A nézőterek, előadótermek, rendezvénytermek kialakításakor a következő szabályokat kell betartani: 

a) legalább 2 db, egymástól legalább 10 méterre elhelyezett kijárattal kell kialakítani aa) ab)  
ac) a 200 főnél nagyobb befogadóképességű, nem rögzített székekkel kialakított helyiségeket, b) a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség csak állóhelyekkel, valamint rögzített ülőhelyekkel 

tervezhető, alakítható ki úgy, hogy a padlószerkezethez vagy egymáshoz szilárdan rögzített ülőhelyek száma a helyiségen belüli kapcsolódó kiürítési útvonaltól mérve legfeljebb 20 db 
legyen, c) a helyiségeken belül az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a közlekedési útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy a kijárathoz vezető útvonal hossza ne haladja meg 

ca) a széksorok között haladva a 12 m-t,  
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63. § Kiürítési számítás esetén a 7. mellékletben foglalt 4. táblázatban előírt kiürítési normaidők teljesülését kell igazolni. 
 Jelen esetben a vizsgált helyiségcsoport kiürítésének első szakaszára megengedett időtartam 
(t1meg): - a létesítéskor hatályos szabályozás szerint = 1,5 perc        (II-es tűzállósági fokozatú épület 300 főnél nagyobb befogadóképességű        helyiségcsoportja) 
 - a jelenleg hatályos szabályozás szerint = 1,5 perc (OTSZ 7. melléklet 4. táblázat D oszlop) 
      (KK mértékadó kockázati osztályú épület és kockázati egység 300 főnél nagyobb,         de 1.500 főnél kisebb befogadóképességű helyiségcsoportja)  
Az azonos normaidő lehetővé teszi, hogy a hatályos előírásokban meghatározott módszereket alkalmazzuk. 
  3.1.  Ellenőrzés a jelenlegi kialakítás mellett 
 3.1.1. Az OTSZ 2. § (2) szerinti geometriai ellenőrzés 
 a) ellenőrzés a helyiségcsoporton belüli kiürítési útvonalak hossza alapján:  
Az OTSZ 7. melléklet 1. táblázat D oszlop és 3. sor szerinti elérési távolság: 45 m. A vizsgált helyiségcsoport bármely pontjából induló személy által kiürítésre számításba vehető 
ajtókig mért legnagyobb távolság legfeljebb: 23 m (ami kb. fele a megengedettnek). A kialakítás útvonalhossz vonatkozásában megfelelő.  
 
b) ellenőrzés az útvonalon lévő nyílások, ajtók szélessége alapján:  
Az OTSZ 7. melléklet 3. táblázat 4. sor és B oszlop szerinti vizsgálat jelen esetben nem releváns, de kimondható, hogy a kialakítás a hasonló rendezvényhelyszínekhez viszonyítva 
kedvező. Az OTSZ 7. melléklet 3. táblázat 4. sor és C oszlop szerinti vizsgálat szerint minden megkezdett 50 főre 0,6 m ajtószélességet kell biztosítani (miközben minden ajtó szélesebb 0,9 méternél).  
Mivel jelen esetben a meglévő 6 db 190 cm nyílásszélességű kétszárnyú ajtó összesen 11,4 méter szélességet biztosít, a megengedhető maximális befogadóképesség: 19x50=950 fő 
elméleti befogadóképességet jelentene. Ez azonban a jelenlegi építészeti elrendezés mellett számításba vehető közönségforgalmú területek mérete miatt nem realitás.  Visszaellenőrzés a jelenlegi engedélyben meghatározott 600 fős befogadóképességre: 
A szükséges szabad kijáratszélesség 600 főre 12x0,6=7,2 m, melynél jelenleg is sokkal 
nagyobb kijárati szélesség (11,4 m) biztosított. A kialakítás a kijáratok szélessége és átbocsátóképessége vonatkozásában megfelelő.  
 
  3.1.1. Az OTSZ 63. § szerinti – kiürítési számítással történő – ellenőrzés 
 A számításokat a TvMI 2.1:2015.03.05. Kiürítés című tűzvédelmi műszaki irányelv  
(a továbbiakban: a TvMI) 5. szakaszában foglaltak alapján végezzük el. 
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 a) ellenőrzés a helyiségcsoporton belüli kiürítési útvonalak hossza alapján: 
 A vizsgált helyiségcsoport bármely pontjából induló személy által kiürítésre számításba vehető 
ajtókig mért legnagyobb távolság legfeljebb: 23 m, de mi most a biztonság irányába túlozva vegyünk alapul 30 métert. A TvMI 5.2.8. pontjában található táblázat alapján jelen esetben – a biztonság irányába túlozva 
- 17 m/min átlagos vízszintes haladási sebesség vehető figyelembe. 
 t1a = 23/17 = 1,35 min < 1,5 min = t1meg A kialakítás útvonalhossz vonatkozásában megfelelő.  
 b) ellenőrzés az útvonalon lévő nyílások, ajtók szabad szélessége alapján: A figyelembe vehető kijáratszélesség összesen 11,4 m, a létszám 600 fő. 
 t1b = 600/41,7x11,4 = 1,26 min < 1,5 min = t1meg A kialakítás az ajtók szélessége és átbocsátóképessége vonatkozásában megfelelő.  
 3.2.  Ellenőrzés a tervezett új kialakítás mellett 
 A hely üzemeltetője egy újabb kijárati ajtó létesítését határozta el. A tervezett új kialakítás mellett a helyiségcsoporton belüli kiürítési útvonalak hossza érdemben nem változik, viszont a 
jelenlegi 6 db helyett 7 db 190 cm széles kijárati ajtó áll rendelkezésre, ami jelentősen, 11,4 
m-ről 13,3 m-re növeli a kijáratszélességet, növelve ezzel átbocsátóképességet és így lehetővé 
teszi a befogadóképesség emelését (a jelenlegi 600 főről 750 főre). A kijárati ajtók pozícióit mutatja az alábbi rajz. 
 

   3.2.1. Az OTSZ 2. § (2) szerinti geometriai ellenőrzés 
 a) ellenőrzés a helyiségcsoporton belüli kiürítési útvonalak hossza alapján: 



GÖDÖR KLUB                                                                                                    UNI-CO  Kft.                                                                                                   TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

 
levélcím:   Gödör Klub   1111 Budapest  XI. kerület  Egry József utca 32. 
telefon:  +36-20-201-3868                  e-mail:  godorklub@chello.hu 
 

36/75 

Az OTSZ 7. melléklet 1. táblázat D oszlop és 3. sor szerinti elérési távolság: 45 m. A vizsgált helyiségcsoport bármely pontjából induló személy által kiürítésre számításba vehető 
ajtókig mért legnagyobb távolság legfeljebb: 23 m (ami kb. fele a megengedettnek). A kialakítás útvonalhossz vonatkozásában változatlanul megfelelő.  
 b) ellenőrzés az útvonalon lévő nyílások, ajtók szélessége alapján: Az OTSZ 7. melléklet 3. táblázat 4. sor és B oszlop szerinti vizsgálat jelen esetben nem 
releváns, de kimondható, hogy a kialakítás a hasonló rendezvényhelyszínekhez viszonyítva kedvező. 
Az OTSZ 7. melléklet 3. táblázat 4. sor és C oszlop szerinti vizsgálat szerint minden megkezdett 50 főre 0,6 m ajtószélességet kell biztosítani (miközben minden ajtó szélesebb 0,9 méternél).  Mivel jelen esetben a meglévő 6 db helyett már 7 db 190 cm nyílásszélességű kétszárnyú 
ajtóval számolhatunk, ami összesen 13,3 méter szélességet biztosít, a megengedhető maximális befogadóképesség: 22x50=1.100 fő elméleti befogadóképességet jelentene. Ez 
azonban a jelenlegi építészeti elrendezés mellett számításba vehető közönségforgalmú területek mérete miatt nem realitás.  Visszaellenőrzés a tervezett új kialakítás alapján megkért új hatósági engedélyben meghatározott 750 fős befogadóképességre: 
A szükséges szabad kijáratszélesség 750 főre 15x0,6=9,0 m, melynél jelenleg is sokkal 
nagyobb kijárati szélesség (11,4 m) biztosított, a tervezett 13,3 m pedig tovább növeli a különbséget.   A tervezett új kialakítás mellett a kijáratok szélessége és átbocsátóképessége az új 750 fős befogadóképességre is megfelelő.  
 3.2.1. Az OTSZ 63. § szerinti – kiürítési számítással történő – ellenőrzés 
A számításokat a TvMI 2.1:2015.03.05. Kiürítés című tűzvédelmi műszaki irányelv  
(a továbbiakban: a TvMI) 5. szakaszában foglaltak alapján végezzük el.  
a) ellenőrzés a helyiségcsoporton belüli kiürítési útvonalak hossza alapján: A vizsgált helyiségcsoport bármely pontjából induló személy által kiürítésre számításba vehető 
ajtókig mért legnagyobb távolság legfeljebb: 23 m, de mi most a biztonság irányába túlozva vegyünk alapul 30 métert. A TvMI 5.2.8. pontjában található táblázat alapján jelen esetben – a biztonság irányába túlozva 
- 17 m/min átlagos vízszintes haladási sebesség vehető figyelembe. 
 t1a = 23/17 = 1,35 min < 1,5 min = t1meg A tervezett új kialakítás útvonalhossz vonatkozásában változatlanul megfelelő.  
 b) ellenőrzés az útvonalon lévő nyílások, ajtók szabad szélessége alapján: A figyelembe vehető kijáratszélesség 7x1,9=13,3 m, a létszám 750 fő. 
 t1b = 750/41,7x13,3 = 1,35 min < 1,5 min = t1meg  A tervezett új kialakítás az ajtók szélessége és átbocsátóképessége vonatkozásában 750 
fős befogadóképesség esetén is megfelelő. 
Megjegyzés: Az Üzemeltető tájékoztatása szerint ilyen rendezvényt évente                        5 alkalommal tartanak. 

  
4.   ÉRTÉKELÉS 
Amennyiben a Megrendelő a meglévő 6 db mellett létesít egy 7-edik 190 cm szabad szélességű - a hatályos OTSZ rendelkezéseinek igazoltan megfelelő kialakítású - kijárati ajtót a vizsgált 



GÖDÖR KLUB                                                                                                    UNI-CO  Kft.                                                                                                   TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

 
levélcím:   Gödör Klub   1111 Budapest  XI. kerület  Egry József utca 32. 
telefon:  +36-20-201-3868                  e-mail:  godorklub@chello.hu 
 

37/75 

földszinti helyiségcsoport külső határoló szerkezetében, nincs akadálya annak, hogy a korábbi hatósági engedélyben meghatározott 600 fős befogadóképességet  
- összhangban a 2016. április 14-én kiadott rendezvénytartási határozatban foglaltakkal -  750 főre emeljék. 
 5.   HASZNÁLATI FELTÉTELEK 
A vizsgált rendezvényhelyszín kiváló építészeti adottságai lehetővé teszik azt is, hogy – és ez 
egybeesik az Üzemeltető érdekeivel és igényével – olyan „lépcsőzetes” kiürítési terv készüljön, mely igazodik az éppen aktuális létszámhoz és az ahhoz szükséges szabad 
nyílásszélességekhez.  Erre azért van szükség, mert bizonyos időpontokban párhuzamosan több rendezvény is szervezhető és ilyenkor egyik, vagy másik rendezvény látogatói számára nem feltétlenül lesz 
szabadon megválasztható és használható bármelyik kijárati ajtó.  
A továbbiakban azokat az abc első betűvel jelzett variációkat ismertetjük, melyekre önállóan értelmezhető kiürítési terv készült.  

 5.1.  Legfeljebb 750 fős rendezvény (A variáció) 
Ez lényegében azonos azzal a 3.2 szakaszban már ismertetett esettel, melyre az Üzemeltető megkérte, az illetékes hatóság pedig megadta az új rendezvénytartási engedélyt. Az engedélyező határozat csatolva az 1. sz. mellékletben.  
Ennél az esetnél valamennyi kijárati ajtó (7 db) figyelembe van véve kiürítésre úgy, hogy a helyiségcsoporton belül tartózkodók szabadon megválaszthatják haladási irányukat és kijárati 
ajtójukat.  

  
Megjegyzés: Az Üzemeltető tájékoztatása szerint ilyen rendezvényt évente 5 alkalommal                      tartanak. 

 5.2.  Legfeljebb 650 fős rendezvény (B variáció) 
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A B variáció abban különbözik az A variációtól, hogy a WC blokknál lévő és a Stúdión keresztül vezetett útvonal egyik ajtaja nem használható. A kiürítésre számításba vett ajtók jele: 1, 2, 3, 4, 
és 5.   

 Ilyenkor ezt a 2 db kieső ajtót nem szabad kiürítési irányként jelezni, vagyis az ajtó felett lévő 
„menekülési irányt mutató” zöld-fehér piktogramot le kell takarni. Megjegyzés: Az Üzemeltető tájékoztatása szerint ilyen rendezvényt évente 10 alkalommal                     tartanak. 
 Az OTSZ 2. § (2) szerinti geometriai ellenőrzés (B variációk esetén) 
 a) ellenőrzés a helyiségcsoporton belüli kiürítési útvonalak hossza alapján:  
Az OTSZ 7. melléklet 1. táblázat D oszlop és 3. sor szerinti elérési távolság: 45 m. A vizsgált helyiségcsoport bármely pontjából induló személy által kiürítésre számításba vehető 
ajtókig mért legnagyobb távolság legfeljebb: 23 m (ami kb. fele a megengedettnek). A kialakítás útvonalhossz vonatkozásában változatlanul megfelelő.  
 
b) ellenőrzés az útvonalon lévő nyílások, ajtók szélessége alapján:  
Az OTSZ 7. melléklet 3. táblázat 4. sor és B oszlop szerinti vizsgálat jelen esetben nem releváns, de kimondható, hogy a kialakítás a hasonló rendezvényhelyszínekhez viszonyítva 
kedvező. Az OTSZ 7. melléklet 3. táblázat 4. sor és C oszlop szerinti vizsgálat szerint minden megkezdett 50 főre 0,6 m ajtószélességet kell biztosítani (miközben minden ajtó szélesebb 0,9 méternél).  
Mivel jelen esetben csak 5 db 190 cm nyílásszélességű kétszárnyú ajtóval számolhatunk, ami összesen 9,5 méter szélességet biztosít, a megengedhető maximális befogadóképesség: 
(9,5:0,6)x50=791 fő elméleti befogadóképességet jelentene.  Megjegyzés: Ez is nagyobb annál a maximális befogadóképességnél, melyre                       a rendezvénytartási engedélyt kiadták. 
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Visszaellenőrzés a B variácó esetén tervezett – az Üzemeltető által meghatározott - 650 fős befogadóképességre: 
A szükséges szabad kijáratszélesség 650 főre 13x0,6=7,8 m, melynél sokkal nagyobb kijárati 
szélesség (9,5 m) lesz biztosítva ennél a variációnál.  A kijáratok szélessége és átbocsátóképessége a 650 fős befogadóképességre 5 db kijárati ajtóval is megfelelő.   
5.3.  Legfeljebb 550 fős rendezvény (C1, C2 és C3 variációk) 
Ezeknél a variációknál csak 4 db kijárati ajtó vehető figyelembe kiürítésre - az alábbi ábrákon 
bemutatott elrendezéssel. 
 C1 variáció: az 1, 2, 3, és 5 jelű ajtók használhatók 

  
  
C2 variáció: az 1, 2, 3, és 4 jelű ajtók használhatók  
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C3 variáció: az 1, 2, 3, és 4 jelű ajtók használhatók 

 Ilyenkor a 3 db éppen kieső ajtót nem szabad kiürítési irányként jelezni, vagyis az ajtók felett lévő „menekülési irányt mutató” zöld-fehér piktogramokat (ide értve a Stúdió belsőoldali bejárati 
ajtajai feletti jeleket is) le kell takarni.  Megjegyzés: Az Üzemeltető tájékoztatása szerint ilyen rendezvényt évente 30 alkalommal                     tartanak. 
 Az OTSZ 2. § (2) szerinti geometriai ellenőrzés (C1-C2-C3 variációk esetén) 
 a) ellenőrzés a helyiségcsoporton belüli kiürítési útvonalak hossza alapján: Az OTSZ 7. melléklet 1. táblázat D oszlop és 3. sor szerinti elérési távolság: 45 m. 
A vizsgált helyiségcsoport bármely pontjából induló személy által kiürítésre számításba vehető ajtókig mért legnagyobb távolság legfeljebb: 23 m (ami kb. fele a megengedettnek). A kialakítás útvonalhossz vonatkozásában változatlanul megfelelő.  
 
b) ellenőrzés az útvonalon lévő nyílások, ajtók szélessége alapján: Az OTSZ 7. melléklet 3. táblázat 4. sor és B oszlop szerinti vizsgálat jelen esetben nem releváns, de kimondható, hogy a kialakítás a hasonló rendezvényhelyszínekhez viszonyítva 
kedvező. Az OTSZ 7. melléklet 3. táblázat 4. sor és C oszlop szerinti vizsgálat szerint minden megkezdett 
50 főre 0,6 m ajtószélességet kell biztosítani (miközben minden ajtó szélesebb 0,9 méternél).  Mivel jelen esetekben csak 4 db 190 cm nyílásszélességű kétszárnyú ajtóval számolhatunk, ami összesen 7,6 méter szélességet biztosít, a megengedhető maximális befogadóképesség: 
13x50=650 fő elméleti befogadóképességet jelentene. Mivel ehhez képest csak 550 főt kíván beengedni az Üzemeltető, a biztonság garantált. 
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Visszaellenőrzés a C variácók esetén tervezett – az Üzemeltető által meghatározott - 550 fős befogadóképességre: 
A szükséges szabad kijáratszélesség 550 főre 11x0,6=6,6 m, melynél nagyobb kijárati 
szélesség (7,6 m) lesz biztosítva ezeknél a variációknál.  A kijáratok szélessége és átbocsátóképessége az 550 fős befogadóképességre 4 db kijárati ajtóval is megfelelő.  

  5.4.  Legfeljebb 450 fős rendezvény (D variáció) 
Ennél a variációnál csak 3 db - az 1, 2, és 3-as jelű - kijárati ajtó vehető figyelembe kiürítésre - az alábbi ábrán bemutatott elrendezéssel.  

 Ilyenkor a 4 db kieső ajtót nem szabad kiürítési irányként jelezni, vagyis az ajtók felett lévő 
„menekülési irányt mutató” zöld-fehér piktogramokat (ide értve a Stúdió belsőoldali bejárati ajtajai feletti jeleket is) le kell takarni.   
5.5.  Kettő rendezvény egyidejűleg (E variáció) 
Az Üzemeltető tájékoztatás szerint ritkán, de előfordul olyan eset is, amikor a C2 jelű változattal 
egy időben más rendezvény használja a Stúdió helyiséget.   
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 Ilyenkor a nagy térből a Stúdióba nyíló 2 db ajtót le kell zárni és a felettük lévő zöld-fehér 
kijáratmutató piktogramokat is le kell takarni, ne mutassanak téves irányt a nagy rendezvénytérben tartózkodók számára. 
Ilyenkor a Stúdió befogadóképessége elméletileg a kijárati ajtók szabad szélességétől függ, azonban az alapterület az igazi korlát: a kb. 70 m2-en legfeljebb 50 fő elhelyezése reális. 
Ha csak 1 db kijárati ajtót veszünk figyelembe, annak áteresztőképessége is nagyobb ennél: az OTSZ 7. melléklet 3. táblázat 4. sor és C oszlop szerinti vizsgálattal 150 főre lenne elegendő (ami nem lehetséges). Vagyis ilyenkor akár zárható is az egyik kijárati ajtó, amennyiben le van 
takarva a felette található kijáratjelző irányfény.   
  5.6.  Összefoglaló táblázat  
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az alkalmazható - Üzemeltető által meghatározott feltételekhez igazodó megengedett létszámokat. 
 

variáció fő szükséges 
kijárat-szélesség (m) 

ajtók 
száma  (db) 

egy 
ajtó szél. (m) 

összes  
kijárat szél. (m) 

évi 
gyakoriság  (alkalom) 

Kiürítésre 
számításba vett ajtók jele 

        
A 750 9 7 1,9 13,3 5  1,2,3,4,5,6,7 
B 650 7,8 5 1,9 9,5 10 1,2,3,4,5 
C1 550 6,6 4 1,9 7,6 30 1,2,3,5 
C2 550 6,6 4 1,9 7,6 30 1,2,3,4 
C3 550 6,6 4 1,9 7,6 30 1,2,3,6 
D 450 5,4 3 1,9 5,7 a többi alkalom 1,2,3 
E 550 +50            6,6+0,6  4 +1 1,9 7,6 +1,9 ritkán 1,2,3,4 +5 
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6.  ÖSSZEGZÉS  
Amennyiben az Üzemeltető a fenti táblázatban összefoglalt eseteknek megfelelően kialakított helyszínen tart rendezvényt és a kiürítésre figyelembe vett kijáratok szabad használhatóságát 
biztosítja, az éppen nem használható kijáratokat jelző piktogramokat pedig letakartatja, az adott rendezvény helyszínének előírt időtartamon belüli kiüríthetősége biztosított lesz.  
 Budapest, 2016. május 14.   
   
  
                                                                                   Mészáros János                                                                                               sk  

  
  Melléklet 
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 13 
 
                                                                               FÜGGELÉKEK 

F.1. függelék: Kivonat az 1996. évi XXXI. törvényből 
 

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed 
a) Magyarország területén tartózkodó magánszemélyekre; 
b) Magyarország területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály vagy nemzetközi szerződés 
másként nem rendelkezik, ezek hiányában a viszonosság irányadó; 

c) Magyarország területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi tevékenységre és a 
tűzoltóság által végzett műszaki mentésre. 

 
18. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai 
rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a 
jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi 
körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. 

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek 
a) a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi 

berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, 
időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni; 

b) a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében - 
előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban 
közreműködni; 

c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a 
műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani; 

d) biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét. 
18/A. § (1) A tűzvédelmi, gazdasági és műemléki szempontból kiemelt fontosságú létesítményekre 

külön jogszabályban meghatározottak szerint a hivatásos tűzoltóság Tűzoltási és Műszaki Mentési 
Tervet (a továbbiakban: TMMT) készít. 

(2) A létesítmény és a hozzá tartozó terület felett a rendelkezési jogot gyakorló a tűzoltóság írásos 
megkeresésére a TMMT elkészítéséhez szükséges műszaki és kapcsolattartási adatokat 30 napon 
belül köteles a hivatásos tűzoltóság rendelkezésére bocsátani. 

(3) Az adatszolgáltatásra kötelezett a szöveges formátumú adatokat elektronikus úton, míg a 
műszaki rajzos, grafikus formátumúakat nyomtatott és elektronikus változatban kell átadnia a 
tűzoltóság részére. 

(4) Az adatokban bekövetkezett változásokat a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 
írásban 8 napon belül be kell jelenteni a hivatásos tűzoltóságnak. 

(5) A hivatásos tűzoltóság a részére átadott adatokat harmadik fél részére nem adhatja át, azokat a 
csak Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek készítéséhez használhatja fel. 

 
19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és 

a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt 
vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy 
befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és 
tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi 
szabályzatot kell készíteniük. 
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(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a 
munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint 
végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi 
szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák. 

 (3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási 
alaprendeltetésű kockázati egységben, valamint a közösségi rendeltetésű, a közepes vagy magas 
kockázatú ipari, mezőgazdasági és tárolási épületekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi 
szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a 
tűzvédelem biztosításáról. 

 
20. § (1) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály 

megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő 
növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a 
tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni. 

(2) Minden új tűz- vagy robbanásveszélyes technológia, anyag bevezetése, vagy alkalmazása előtt 
elsődlegesen a gyártó, amennyiben az nem gondoskodott arról, akkor a forgalomba hozó köteles a 
tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatokat elvégezni, vagy 
elvégeztetni. 

 
21. § (1) Jogszabályban meghatározott esetben az építészeti-műszaki tervdokumentáció része a 

tűzvédelmi dokumentáció, amely tartalmazza törvény és annak végrehajtási rendeletében előírt 
tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés dokumentálását tervekkel és műszaki leírásokkal. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi dokumentációt csak az a természetes személy 
készítheti, aki tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervezői jogosultsággal rendelkezik. 

(5) A felelős műszaki vezető - annak hiányában a kivitelező - köteles a jogerős építési 
engedélyben, a tűzvédelmi dokumentációban és a műszaki előírásokban szereplő tűzvédelmi 
követelményeket a kivitelezés során megtartani, megvalósítani, a tervezési hiányosságok 
megszüntetését a tervezőnél és a beruházónál kezdeményezni. 

(6) A felelős műszaki vezetőnek - annak hiányában a kivitelezőnek - az építőipari kivitelezési 
tevékenységek befejezését követően az (5) bekezdésben foglaltak érvényesítéséről írásban kell 
nyilatkoznia. 

(7) Hatósági ellenőrzés esetén a büntetlen előélet követelményének való megfelelést a tervező 
igazolja. 

(8) Az egy naptári éven belül elvégzett több hatósági ellenőrzés esetén az első hatósági ellenőrzés 
alkalmával a (4) bekezdésben meghatározott hatósági bizonyítvány költségét a tervező, a második és 
a további hatósági ellenőrzés esetén a névjegyzéket vezető szerv viseli. 

 
22. § (2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi 

szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott 
foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző 
köteles megszervezni. 

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő 
családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, 
tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt 
elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. 

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a 
tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem 
rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja. 
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F.2. függelék: kivonat a 9/2015.(III.25.) BM rendeletből  
1. § E rendelet hatálya kiterjed: 
d) a tűzvédelmi szakértőkre; 
e) a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknél, jogi személyeknél (a 

továbbiakban: gazdálkodó szervezet) a katasztrófavédelem - ideértve az iparbiztonságot is - a 
polgári védelem és a tűzvédelem szakágazatokban foglalkoztatókra és foglalkoztatottakra; 

 
2. § E rendelet alkalmazásában 
9. tűzvédelmi oktatás: a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, amely elméleti és 

gyakorlati részből áll; 
10. tűzvédelmi szakágazati tevékenység: külön jogszabályban meghatározott szabályozók 

készítése, oktatások, ellenőrzések megtartása és az ezzel összefüggő feladatok összessége. 
 

7. § (1) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább 
középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell 
foglalkoztatni abban az esetben, ha: 

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel, 
da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség 

található, 
db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy 
        (2) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül 

felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az 
esetben, ha: 

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel, 
da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található, 
db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy 
        (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum heti 40 órában, a (2) 

bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell 
foglalkoztatni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt. 

        (4) Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével 
történik, a szolgáltatást végzőnek az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott 
képesítéssel kell rendelkeznie. 

        (5) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi feladatokat ellátók és a tűzvédelmi 
szolgáltatást végzők elismert szakmai képesítéseit az 1. melléklet 4. pontja és az 5. melléklet 
tartalmazza. 

        (6) A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató 
vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet 
esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a 
rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel 
rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi 
szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű 
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat. 

(7) Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy 
készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel 
rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű 
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult. 

 
8. § (1) A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló területén a determinisztikus 

tűzkockázat-elemzés és tűzterhelés számítás készítésére felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel 
rendelkező személy jogosult. 

(2)1 
          (3) A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítésére és felülvizsgálatára tűzvédelmi 

szakértő, vagy tűzvédelmi tervező jogosult. 
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          (4) A tűzvédelmi szakértők esetében felsőfokú tűzvédelmi szakképesítésként elismert 
felsőszintű szakmai képesítéseket az 1. melléklet 1.2.3., és 2.1.3. pontja, és a 3. melléklet 2.1.3. pontja 
tartalmazza. 

9. § (1) Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának vezetését, abban érdemi munka 
folytatását olyan személy végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerinti erősáramú 
berendezések felülvizsgálója vagy erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója 
szakképesítéssel rendelkezik. 

10. § (1) Villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: 
MMK) tervezői névjegyzékében szereplő építményvillamossági tervezési szakterületen jogosultsággal 
rendelkező építészeti-műszaki tervező (a továbbiakban: villamos tervező) jogosult, aki az MMK által 
jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi tervezői vizsgával rendelkezik, vagy szakmai 
gyakorlata és képzettsége alapján az MMK-tól megkapta az építményvillamossági tervezési 
szakterületre vonatkozó különösen gyakorlott címet. 

          (2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményekkel a villámvédelmi berendezés 
kivitelezésének ellenőrzéséért felelős építési műszaki ellenőrnek is rendelkeznie kell. 

          (3) Villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére, abban érdemi munka 
folytatására csak olyan személy jogosult, aki 

a) a vonatkozó műszaki követelmények anyagából az MMK által jóváhagyott oktatási tematika 
szerinti villámvédelmi felülvizsgáló képesítést vagy 

b) a vonatkozó műszaki követelményt tananyagi szinten oktató képzésen az Országos Képzési 
Jegyzék szerinti villámvédelmi felülvizsgáló vagy villámvédelem felülvizsgálója szakképesítést szerzett. 

          (4) Rendkívüli felülvizsgálat végzésére az MMK névjegyzékében szereplő villamosmérnöki 
végzettségű, a villámvédelem területén kiemelkedően gyakorlott szakértő is jogosult. 

          (5) Az e §-ban meghatározott követelmények nem vonatkoznak a szabad szolgáltatásnyújtás 
jogával rendelkező, a szolgáltatást határon átnyúló szolgáltatás keretében végző szolgáltatóra. 

11. § (1) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére csak az alábbi, ipari 
elektrosztatikai gyakorlattal bíró személyek jogosultak: 

a) az MMK-ban bejegyzett villamosmérnök szakértő, 
b) igazságügyi villamos szakértő, 
c) villamos mérnök végzettségű tűzvédelmi szakértő. 
          (2) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére olyan akkreditált 

vizsgáló intézet vagy szervezet is jogosult, amely az a)-c) pontok szerinti szakértőt foglalkoztat. 
          (3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az MMK-ban bejegyzett tagságra vonatkozó 

feltétel nem vonatkozik a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, a szolgáltatást határon 
átnyúló szolgáltatás keretében végző szolgáltatóra. 

 1. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez 
Szakmai képesítések szintjei az alkalmazó szerveknél szakterületenként és szolgálati beosztások vagy 

munkakörök szerint 
4. A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottakra vonatkozóan 
4.2. Középszintű: 
a) tűzvédelmi előadó szakképesítés 
4.3. Felsőszintű: 
a) tűzvédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés; 
b) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; 
c) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; 
d) építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés; 
e) tűzvédelmi főelőadó szakképesítés; 
f) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány; 
g) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány; 
h) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; 
i) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció; 
j) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás; 
k) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány; 
l) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány BA; 
m) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés vagy 
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n) főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök szak. 
 

5. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez 
A gazdálkodó szervezeteknél a tűzvédelem szakágazatban, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás területén 

foglalkoztatottak által az e rendelet hatályba lépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai 
képesítéseinek szintjei 

 
1. Alapszintű: 
a) tűzvédelmi előadó II. (OKJ azonosító szám: 51 8915 01) szakon, valamint az 1993 előtt az irányító 

szervek által szervezett, legalább egyéves levelező vagy egy hónapos bentlakásos alapfokú 
tűzvédelmi tanfolyamon szerzett szakképzettség, képesítés. 

2. Középszintű: 
a) tűzvédelmi előadó szakképesítés; 
b) a 10 hónapos képzési idejű tűzoltó tiszthelyettes-képző szak; 
c) az 1991 előtt a minisztériumok és a fővárosi, illetőleg a megyei tanácsok végrehajtó bizottságai, 

valamint a BM TKK által szervezett kétéves levelező vagy a 2 hónapos bentlakásos tűzvédelmi előadói 
tanfolyam; 

d) 1991 után a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézetben szerzett középfokú tűzvédelmi előadói 
képesítés; 

e) 1993-ig a Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetben és jogelődjeiben, munkavédelmi 
felsőfokú tanfolyamon szerzett középfokú tűzvédelmi képesítés vagy 

f) tűzvédelmi előadó I. szakon (OKJ azonosító szám: 53 8915 01) szerzett képesítés, illetőleg 
szakképzettség. 

3. Felsőszintű: 
a) egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző 

szakon szerzett képesítés; 
b) tűzvédelmi főelőadó szakképesítés; 
c) főiskolai szintű tűzvédelmi szak, tűzvédelmi szakirány; 
d) főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (2002. február után beiskolázottak 

részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a 
hivatásos állományra előírt, valamely - tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító - legalább 
középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel); 

e) katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés; 
f) rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező elágazás (elágazás); 
g) a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézmény szakirányú szakán 

okleveles tűzvédelmi mérnöki és tűzvédelmi mérnöki szakon szerzett végzettség; 
h) a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett szakképesítés; 
i) a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán; 
j) a 2002. előtt tűzoltótechnikus-képző szakon, valamint a kétéves nappali vagy hároméves levelező 

tisztképző szakon vagy 
k) a hároméves levelező tűzvédelmi előadói vagy a tűzvédelmi vezetői szakon, valamint a tűzvédelmi 

szakelőadói szakon (OKJ azonosító szám: 71 8915 01) szerzett képesítés, illetőleg szakképzettség. 
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F.3. függelék:  Kivonat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OSZT) kiadásáról 
                         szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletből 
 
Szabadtéri rendezvények 

 
207. § (1) Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, 

menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani. 
(2) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is 

látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések 
láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének 
bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. 

(3) A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm. 
(4) A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak 

megvilágítását biztosítani kell. 
(5) A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési 

útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges. 
(6) A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb 

létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott 
tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. 

(7) Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes 
vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy a (6) bekezdés szerinti 
követelmény teljesüljön. 

(8) Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, 
amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott. 

208. § (1) A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés 
lehetőségét biztosítani kell. 

(2) A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége 
legalább 2,5 méter kell, hogy legyen. 

(3) Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás 
nem alkalmazható. 

209. § (1) A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők 
menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági 
személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek 
meglétéért a rendezvény szervezője felel. 

(2) Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a 
rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell 
biztosítani. 

210. § (1) Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező 
kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató 
pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén. 

(2) Ha önkéntes vállalás útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a 
rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független 
hangosító eszközön keresztül kell megtenni az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- 
vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével. 

(3) Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait 
figyelembe véve minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos hálózattól független 
hangosító eszközt kell készenlétben tartani. 

(4) Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem 
biztosított, akkor annak kiegészítésére a (3) bekezdésben meghatározott számú, villamos hálózattól 
független hangosító eszközt kell készenlétben tartani. 

(5) A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet 
kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem 
nélkül alkalmazni kell. 

(6) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen 
résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt. 
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211. § (1) A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal 
egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani. 

(2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a 
rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó 
személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli. 

212. § (1) Szabadtéri rendezvényen 
a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, 
b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, 
c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 

183B C teljesítményű 
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 

(2) A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, 
berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, 
késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét. 

213. § (1) A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a 
padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az 
ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az 
útvonalak hossza ne haladja meg 

a) a széksorok között haladva a 15 métert, 
b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert, 
c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és 
d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert. 
(2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a 

szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok 
körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d) 
pontjában foglalt követelményt kell betartani. 

214. § A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri 
rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók. 

215. § (1) A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket 
- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti 
zenés, táncos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a 
rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú 
tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni. 

(2) Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri 
rendezvény esetében az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági 
intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi 
szempontot érintő változást kell az (1) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenteni. 

(3) A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot 
ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a 
helyszínen kell tartani. 

(4) A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény 
szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább 
egy évig meg kell őriznie. 

 
 107. Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények  
216. § (1) A kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvényekre a szabadtéri rendezvények vonatkozó 

szabályait az alábbi eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. 
(2) A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció kiürítésre, 

menekítésre vonatkozó nyilvánosságra hozható kivonatát a rendezvény szervezője tájékoztatásként a 
rendezvény megjelenítésére használt honlapon elektronikusan letölthető formában közzéteszi. 

(3) A helyszínen a menekülés biztosítását szolgáló - rendezvény miatt telepített - villamos táplálású 
berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvény területének kiürítéséhez szükséges 
ideig, de legalább 30 percen át biztosítani kell. 
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(4) A szabadtéri rendezvények műsorszámaival érintett területén legalább 2 méter képátlóval 
rendelkező kivetítőket kell telepíteni elsődlegesen a rendezvény résztvevőinek biztonsági tájékoztatása 
céljából, arra alkalmas helyeken. 

(5) A résztevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén 
a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők 
koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, 
menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni. 

217. § (1) A rendezvény szervezőjének irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény 
szervezője, a rendezvény biztonsági vezetője, a rendezvény tűzvédelmi felelőse és esetleges káreset 
során a rendőrség, a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői végeznek 
irányítói feladatokat. 

(2) Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezője biztosítja a kommunikációs és 
tömegtájékoztatási lehetőséget. 

(3) Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, 
melyeket nem szükséges az e rendeletben meghatározottak szerint biztonsági jellel megjelölni. 

(4) Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció 
egy példányát el kell helyezni. 

218. § A rendezvény időtartama alatt a szükséges oltóvizet és annak kivehetőségét a 
legveszélyeztetettebb helyszín védelme érdekében a rendezvény szervezőjének kell biztosítania, mely 
történhet egyedi, eseti műszaki megoldás felhasználásával is. A szükséges oltóvíz mennyiségét, helyét 
és követelményeit adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg - egyeztetés keretén belül - az illetékes 
első fokú tűzvédelmi hatóság határozza meg. 
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F.4. függelék:  Kivonat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OSZT) kiadásáról 
                          szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletből 
 
 Időszakos ellenőrzések, felülvizsgálatok és karbantartás:  
 18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 
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F.5. függelék: Kivonat a zenés, táncos rendezvények működésének  
                        biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletből 
 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, 
amelyeket 
a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra 
szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben 
(a továbbiakban együtt: építmény) tartanak; 
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan 
lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri 
rendezvény). 
(2) A rendeletet nem kell alkalmazni 
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre; 
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; 
c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire; 
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és 
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre. 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
1. építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés 
alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 
működteti; 
2. zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, 
nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást 
főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni; 
3. rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal 
megtartott rendezvény; 
4. alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott 
rendezvény; 
5. biztonságszervező: a Biztonságszervező, a Biztonságszervező I., vagy a Biztonságszervező II. 
szakképesítéssel rendelkező személy; 
6. személy- és vagyonőr: Személy- és vagyonőr vagy Biztonsági őr és Rendezvénybiztosító, vagy 
Személy- és vagyonvédő szakképesítéssel rendelkező személy. 
 
1. Zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó szabályok 
3. § (1) Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) 
birtokában tartható. 
(2) Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a 
meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott 
feltételek teljesítése alól. Az engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló jogszabály szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint bejelentéssel együtt 
is benyújtható. 
(3)7 Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi 
önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a 
fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző) adja ki. Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési 
határideje 20 nap. 
(4) Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz 
a) a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi 
előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, 
b) a meglévő építmény tekintetében az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi 
építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés kérdésében az általános építésügyi 
hatóság, a sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatóság vagy a műemlékeket engedélyező építésügyi 
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hatóság, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását 
megelőző hat hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott ki, 
c)  
d) a jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a 
tűzvédelmi hatóság, 
e) a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos 
szakkérdésekben a rendőrség. 
(5) Amennyiben az engedély és a működési engedély iránti kérelmet a kérelmező egyszerre nyújtja be, a 
szakhatóságok az ellenőrzést mind az engedély, mind a működési engedély feltételei vonatkozásában 
egyszerre folytatják le. 
(6) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentésével egyidejűleg benyújtott engedély iránti 
kérelem esetében a hatósági ellenőrzéseket mind az engedély, mind a bejelentett kereskedelmi 
tevékenység feltételei vonatkozásában egyszerre, az engedély kiadását megelőzően kell lefolytatni. A 
bejelentést követő harminc napon belül nincs szükség újabb hatósági ellenőrzések lefolytatására. 
4. § (1) Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, 
szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be. 
(2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény 
használatának jogcímét. 
5. § (1) Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja 
a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá 
alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat, 
b) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási 
számát, 
c) a zenés, táncos rendezvény megnevezését, 
d) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését, 
e) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének 
időpontjáról szóló nyilatkozatot, 
f) a biztonsági tervet, 
g) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot, 
h) az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban 
meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot. 
(2) Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról 
intézkedik. A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle 
megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhatják. A helyszíni szemléről a jegyző értesíti az Országos 
Mentőszolgálatot. 
(3) A jegyző a helyszíni szemléről szóló értesítést az engedély iránti kérelemben megjelölt adatokkal 
együtt küldi meg. Az értesítésben a jegyző felhívja az ügyfél figyelmét, hogy távolmaradása a szemle 
megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz az ügyfél által 
írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti. 
(4) A jegyző az eljárás során az ügyfelek adatait és a zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló 
építmény vagy terület tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi hatóság 
megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be. 
6. § (1) A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt az 1. melléklet 
szerinti nyilvántartásba veszi, és a 2. melléklet szerinti igazolást állít ki. A jegyző által vezetett 
nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi. 
(2) A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli 
a) a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint 
b) a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatallal. 
7. § (1) Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles 
bejelenteni a jegyzőnek. 
(2) A jegyző az adatokban bekövetkezett változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi, és a 
módosított adatoknak megfelelő engedélyről szóló igazolást ad ki. 
(3) Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző 
az érintett szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új 
engedélyezési eljárást folytat le. 
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(4) A tevékenység megszüntetését a 2. melléklet szerinti igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul 
be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos 
rendezvényt törli a nyilvántartásból. 
(5) A jegyző a nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változást, valamint az adatváltozás 
tárgyában hozott határozatot haladéktalanul közli a 3. § (4) bekezdésében és a 6. § (2) bekezdésében 
meghatározott hatóságokkal. 
 
2. A biztonsági terv 8. § A biztonsági terv tartalmazza: 
a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és 
eltávozás rendjét; 
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére 
vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; 
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását; 
d) a biztonsági személyzet létszámát; 
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint 
f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet. 
 
3. Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége 
9. § (1) A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e 
a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó 
tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény 
biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről. 
(2) A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének 
időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény 
helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az 
elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel. 
(3) A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet 
helyszíni jelenlétéről. 
 
4. A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok 10. § (1)  
(2) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín 
jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet 
végzi. 
(3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a 
biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr 
kell legyen. 
(4) A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy 
annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés 
esetén felmutatni. 
11. § A rendezvény szervezője 
a) amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére 
való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést az életkort 
igazoló okmány előzetes felmutatásához, 
b) a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk 
ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez 
(kártyához, karszalaghoz) 
kötheti. 
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F.6. függelék: Kivonat a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről  
                         szóló173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletből 
 
 
2. A pirotechnikai termékek osztályba sorolása 
 3. § (1) A pirotechnikai terméket a rá vonatkozó alapvető biztonsági követelmények figyelembevételével 
az a vállalkozás, amely saját név vagy védjegy alatt történő forgalomba hozatal céljából pirotechnikai 
terméket tervez, gyárt, illetve terveztet és gyártat (a továbbiakban: gyártó) a pirotechnikai termék 
kockázati szintje, valamint felhasználási módja (nettó hatóanyag-tartalom, biztonsági távolság, zajszint) 
alapján - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint - osztályokba sorolja. Tárgyszó 
(2) A filmek és televíziós műsorok gyártását, vagy ezekhez hasonló felhasználást is ideértve, a beltéri 
vagy kültéri színpadi használatra tervezett azon pirotechnikai terméket (a továbbiakban: színpadi 
pirotechnikai termék), 
a) amely alacsony kockázattal jár, a T1. pirotechnikai osztályba, 
b) amelyet kizárólag pirotechnikus szakképesítéssel rendelkező személy (a továbbiakban: pirotechnikus) 
által használható és kezelhető, a 12. pirotechnikai osztályba 
kell sorolni. 
(3) A színpadi pirotechnikai termék kivételével a szórakoztató célra szánt azon pirotechnikai terméket (a 
továbbiakban: tűzijáték termék), 
a) amely nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet - beleértve az emberi 
tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is - behatárolt területen való használatra szántak, az 1. 
pirotechnikai osztályba, 
b) amely alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévő behatárolt területen való 
használatra szántak, a 2. pirotechnikai osztályba, 
c) amely közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak, és 
amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre, a 3. pirotechnikai osztályba, 
d) amely nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használható és kezelhető, és amely zajszintje 
nem ártalmas az emberi egészségre, a 4. pirotechnikai osztályba 
kell sorolni. 
(4) Az 1. pirotechnikai osztály nem foglalja magában az olyan lőpor vagy fémpor tartalmú durranótöltettel 
ellátott, gyújtószállal vagy dörzsfejjel, és késleltetővel szerelt, nem fémköpenyes pirotechnikai terméket, 
illetve annak telepet alkotó változatát, amely az esetleges fényhatás mellett elsődlegesen hanghatást kelt 
(a továbbiakban: petárda), a villanós petárdát, illetve annak telepet alkotó változatát, valamint azokat a 
durranó borsókat, amelyek 2,5 mg-nál több ezüstfulminátot tartalmaznak. 
(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott pirotechnikai termékek körébe nem tartozó, gyártói termék-
megfelelőségi műbizonylattal rendelkező azon pirotechnikai terméket (a továbbiakban: egyéb 
pirotechnikai termék), 
a) amely alacsony kockázattal jár, a P1. pirotechnikai osztályba, 
b) amely kizárólag a gyártó által meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy által használható 
és kezelhető, a P2. pirotechnikai osztályba 
kell sorolni. 
 
4. § A pirotechnikai termékre vonatkozó harmonizált szabványsorozat szerinti osztályozás kategóriája 
megfelel a 3. § szerinti pirotechnikai osztálynak. 
 
5. § (1) *  Tilos a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, használatára, 
tárolására, kimérésére szolgáló helyiségben, szabad téren, ezeknek 50 m-es környezetében és 
repülőtéren az oda nem rendszeresített pirotechnikai termék felhasználása. 
(2) Az 1., 2., a T1, a P1, valamint a mezőgazdasági és az erdőgazdasági felhasználás céljára előállított 
P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék kivételével tilos pirotechnikai terméket védett természeti 
területen felhasználni. Tűzgyújtási tilalom esetében védett természeti területen az 1. és 2. pirotechnikai 
osztályba tartozó tűzijáték termék felhasználása is tilos. Védett természeti területre nem érhet be a 
felhasznált pirotechnikai termékek védőterülete sem. 
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(3) Polgári célú pirotechnikai termékek gyártására az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról 
szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet (a továbbiakban: ÁRBSZ) gyártásra vonatkozó előírásait kell 
megfelelően alkalmazni. 
 
6. A pirotechnikai termékek tárolására alkalmas helyek 
16. § (1) Pirotechnikai termék tárolható Tárgyszó 
a) robbanóanyag állandó raktározására alkalmas helyen (raktárépület, raktárhelyiség), ha 
ott ADR szerinti együvé rakási tilalom alá eső robbanóanyagot nem tárolnak, és a hely robbanóanyagtól 
mentesítése megfelelően megtörtént (a továbbiakban: robbanóanyag tárolóhely), 
b) önálló, pirotechnikai termék tárolására szolgáló létesítményben (a továbbiakban: pirotechnikai 
raktárépület), valamint egy épületen belül elkülönített, pirotechnikai termékek tárolására szolgáló 
helyiségben (a továbbiakban: pirotechnikai raktárhelyiség), 
c) ideiglenes tárolóhelyen, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-
tartalma nem haladja meg a 600 kg-ot, 
d) kézi tárolóhelyen, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-tartalma 
nem haladja meg a 200 kg-ot, vagy 
e) *  átmeneti tárolóhelyen vagy fémlemez-szekrényben, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek 
összes nettó hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 20 kg-ot. 
 (2) Az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti tárolóhely fűtése csak zárt rendszerű lehet, ahol az 
energiahordozó hőmérséklete legfeljebb 60 °C lehet. 
(3) A pirotechnikai tárolóhely őrzésére vonatkozó előírásokat a tárolási engedély tartalmazza. 
17. § (1) Pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyiség lakóépületben, illetve - a föld vagy felszín alatti 
pirotechnikai raktárépület kivételével - pincében, alagsorban nem alakítható ki. 
(2) Védett természeti területen pirotechnikai tárolóhely nem létesíthető. 
 
8. Az ideiglenes, a kézi és az átmeneti tárolóhelyek épületeire vonatkozó speciális rendelkezések 22. § (1) Az ideiglenes, a kézi és az átmeneti tárolóhely (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban 
együtt: tárolóhely) legfeljebb kétszintes épületben alakítható ki. Nem alakítható ki tárolóhely nagy 
forgalmú vagy tömegtartózkodásra alkalmas épületben. 
(2) A tárolóhely ajtaja menekülési útvonalra nem nyílhat. A tárolóhely felett huzamos emberi 
tartózkodásra szolgáló helyiség nem alakítható ki. 
(3) A tárolóhelyet minden más helyiségtől az 5. mellékletben meghatározott tűzgátló épületszerkezetekkel 
kell elválasztani. 
(4) A tárolóhely nyílászáróinak közvetlenül a szabadba kell nyílniuk, vagy más helyiségekhez tűzgátló 
előtéren keresztül kell kapcsolódniuk. 
(5) A közvetlenül a szabadtérbe nyíló ajtónak A1 tűzvédelmi osztályba tartozónak, a tárolóhely épületen 
belüli nyílászárójának pedig legalább A1 EI 60 tűzállósági határértékűnek kell lennie. 
23. § (1) Az ideiglenes és a kézi tárolóhelyet a 19. § (3) bekezdés szerinti kifúvófallal vagy 
kifúvófödémmel kell kialakítani. 
(2) A tárolóhely padozatának szikra- és hézagmentes kivitelűnek kell lennie. 
(3) A tárolóhely villamos berendezéseit úgy kell kialakítani, hogy a tárolt termékre és a környezetére 
gyújtási veszélyt ne jelentsen. Erősáramú berendezést lehetőleg a tárolóhelyen kívül kell létesíteni. A 
tárolóhelyen belül kizárólag robbanást nem okozó villamos berendezés létesíthető. 
 
10. Alacsony kockázattal járó, kis mennyiségű pirotechnikai termék tárolására vonatkozó 
speciális rendelkezések 
26. § (1) Az 1. és a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék, valamint a T1. és a P1. 
pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termék - maximum 20 kg nettó hatóanyag-tartalomig - 
elkülönített vagy önálló helyiségben elhelyezett, rögzített, biztonsági zárral zárható, fém 
lemezszekrényben is tárolható, a termék naprakész nyilvántartása mellett. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tárolóhelyen egyidejűleg más, együvé rakási tilalom alá eső veszélyes áru 
nem tárolható. 
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F.7. függelék: Kivonat a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,  
                    munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő  
                      oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes  
                      szabályairól szóló 45/2011.(XII.7.) BM rendeletből 

 
1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) 

rendelkező személy végezhet. (2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1-9., és 12-13. pontjában meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. 
 1. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez  
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 

2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai 
felhasználását végzők. 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők. 
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, 

valamint az üzembe helyező mérnökök. 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. 
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők. 
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.  
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F.8. függelék:  Kivonat a tűzvédelmi bírsággal kapcsolatos 259/2011. (XII. 7.)  
                         Korm. rendeletből 
 A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG 
 7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített 
mértékben, továbbá a Ksktv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. 
mellékletben foglalt táblázat 2-9., 13-17., 19-20., 22-26., 31-32. és 38. sorában rögzített 
szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. 
(2) Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell 
szabni. 
(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért 
kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. 
8. § (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon - az 1. melléklet 41. sorában rögzített esetet kivéve - 
a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság 
a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi 
hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 41. sorában rögzített 
esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására. 
(2) Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el. 
8/A. § (1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy 
készpénz átutalási megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés). 
(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a 
határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét. 
9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, 
valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége 
alól. 
(2) A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett - az azonnal megszüntethető szabálytalanságok 
kivételével - a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével 
szabható ki ismételten. 
(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot költségvetési okokból a központi szerv 
költségvetési intézményével is közölni kell. 
(4) A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől 
számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható 
meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a 
jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a 
határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. 
9/A. § (1) A tűzvédelmi hatóság, a Ksktv. 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást követően a 
szabálytalan állapot megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését. 
(2) Amennyiben az égéstermék-elvezetőt az (1) bekezdésben meghatározott tilalom ellenére tovább 
üzemeltetik, vagy a szabálytalan állapot megszüntetése előtt ismét üzembe helyezik, az ingatlan 
tulajdonosával szemben a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 
(3) A tűzvédelmi hatóság helyszíni vizsgálatánál a közszolgáltató köteles képviseletéről gondoskodni. 
(4) A Ksktv.-ben meghatározott közszolgáltatói tevékenységre vonatkozó szabályok megszegése esetén 
a területi szerv, a Ksktv. 9. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése 
esetén a helyi szerv jogosult a bírság kiszabására. 
9/B. § (1) A Ksktv. 12. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a tűzvédelmi hatóság felügyeleti 
jogkörében eljárva a vitás ügyet kivizsgálja. Ha a tűzvédelmi hatóság a kérelemnek helyt ad, írásban, 
határidő tűzésével felhívja a közszolgáltatót a szakmai nyilatkozat kiadására vagy módosítására. 
(2) Ha a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a tűzvédelmi hatóság által 
megadott határidőn belül nem, vagy nem a felhívásban meghatározottaknak megfelelően tesz eleget, 
terhére a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 
(3) A közszolgáltatóval szemben tűzvédelmi bírságot kiszabó határozatot a tűzvédelmi hatóság az 
ellátásért felelős önkormányzatnak másolatban megküldi. 
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      1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez: 

 Tűzvédelmi szabálytalanság 
Tűzvédelmi 
bírság  
legkisebb 
mértéke  
/Ft/ 

Tűzvédelmi 
bírság  
legnagyobb 
mértéke  
/Ft/ 

 

1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet 
idézett elő 100 000 1 000 000  

2. 
Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az 
tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben 
a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 

200 000 3 000 000  

3. 
Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal 
közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek 
elő 

100 000 1 000 000  

4. 
Menekülésre számításba vett kijárat, 
vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a 
kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség 
nem biztosított 

30 000/kijárat 45 000/kijárat  

5. 
Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény 
esetén a menekülésre számításba vett 
kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, 
hogy a kiürítéshez szükséges 
átbocsátóképesség nem biztosított 

60 000/kijárat 90 000/kijárat  

6. 
Menekülésre számításba vett kijárat, 
vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, 
hogy a menekülő számára az nem 
szüntethető meg azonnal 

200 000/kijárat 300 000/kijárat  

7. 
Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény 
esetén a menekülésre számításba vett 
kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly 
módon, hogy a menekülő számára az nem 
szüntethető meg azonnal 

300 000/kijárat 400 000/kijárat  

8.  

Épületek menekülési útvonalain és azokkal 
egy légteret alkotó helyiségrészben 
szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem 
összefüggő elektromos berendezés 
felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a 
menekülési útvonalnak a kiürítéshez 
szükséges átbocsátóképesség mértékén túli 
leszűkítése 

60 000 500 000  

9.  

Az épületek menekülési útvonalain éghető 
anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, 
falikárpitok, továbbá egyéb éghető 
anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- 
vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb 
mértékű részét borító elhelyezése (a 
beépített építési termékek és biztonsági 
jelek kivételével) 

60 000 500 000  

10. A kiürítési számítással igazolt/igazolható 
létszám túllépése 100 000 3 000 000  

11. 
Jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- 
vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy 
füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, 
eltávolítása, működésének akadályoztatása 

60 000 200 000  

12. Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott 50 000 1 000 000  
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tűzoltási felvonulási út, terület 
maradéktalanul nem biztosított 

13. 
Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási 
nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás 
akadályozása 

50 000 1 000 000  
14. Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása 30 000 2 000 000  

15. 
A létesítményi, továbbá az önkormányzati 
tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy 
hatósági határozatban rögzített, a létszámra, 
illetve képzésre vonatkozó előírások 
megszegése 

100 000/a 
kötelező 
legkisebb 
létszámból 
hiányzó vagy 
kiképzetlen 
személy 

  

16.  
a) Tűzoltókészülék készenlétben tartásának 
hiánya (a veszélyes árut szállító járművek 
kivételével) 

50 000/készülék  

 
b) Tűzolókészülék karbantartásának hiánya 
(a veszélyes árut szállító járművek 
kivételével) 

30 000/készülék  

17. 
Jogszabály vagy hatóság által előírt 
beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés 
készenlétben tartásának, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének 
akadályozása, ha a védett tér 

   

 a) legfeljebb 100 m2 alapterületű: 100 
000/rendszer 

400 
000/rendszer  

 b) 101-500 m2 alapterületű: 200 
000/rendszer 

1 000 
000/rendszer  

 c) 500 m2 feletti alapterületű: 400 
000/rendszer 

2 000 
000/rendszer  

18. 
Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés 
központjának jogszabály vagy hatóság által 
előírt állandó felügyelet, közvetlen 
tűzátjelzés hiánya 

150 
000/rendszer 

1 500 
000/rendszer  

19. 

Jogszabály vagy hatóság által előírt 
beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, 
felszerelés, készülék, berendezés hibáinak 
igazolt megszüntetésének, vagy a 
megszüntetésre tett intézkedés 
kezdeményezésének hiánya, amennyiben 
annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt. 

60 000 1 000 000  

20. 

Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó 
technikai eszköz, felszerelés, készenlétben 
tartásának, karbantartásának, 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt 
hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának 
hiánya 

40 000 1 000 000  

21. 
Jogszabály vagy hatóság által előírt 
oltóanyag beszerzésének, készenlétben 
tartásának elmulasztása 

30 000 1 000 000  

22. 
Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett 
tevékenység érvényes tűzvédelmi 
szakvizsga nélküli végzése, közvetlen 
irányítása 

100 000/fő  

23. Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi 
szakvizsga oktatásszervezői 100 000/eltiltott fő  
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tevékenységért, illetve tűzvédelmi 
szakvizsgabizottságban tagként, elnökként 
való közreműködésért 

24. 
Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett 
tevékenység műszaki követelménytől eltérő 
végzéséért (természetes személy vagy 
gazdasági társaság) 

100 000 1 000 000  

25.  Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság 
nélküli készítése 100 000 1 000 000  

26.  

a) Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi 
szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a 
vonatkozó jogszabályoknak, hatósági 
előírásoknak megfelelően tervezte meg az 
építményt 
b) Ha a kivitelező vagy a felelős műszaki 
vezető valótlan nyilatkozatot adott 

60 000 
 
 
60 000 

1 000 000 
 
 
1 000 000 

 

27. 

Ha a munkáltató az új munkavállalók 
tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben 
tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett 
- a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről 
a munkába lépéskor - igazolt módon - nem 
gondoskodott, és a munkavállaló belépése 
óta több mint 15 nap eltelt 

100 000/munkavállaló  

28. 

Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő 
vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron 
kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a 
tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a 
jogszabályban vagy a tűzvédelmi 
szabályzatában, a soron kívüli oktatást 
előíró határozatban rögzített határidőre - 
igazolt módon - nem gondoskodott és a 
határidő óta több mint 15 nap eltelt 

100 000/munkavállaló  

29.  

Ha az üzemeltető - aláírt megállapodással, 
megbízással dokumentálva - megfelelő 
szervezettel, illetve tűzvédelmi 
szakképesítéssel rendelkező személlyel 
vagy szolgáltatás igénybevételével nem 
gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről 
ott, ahol ezt jogszabály előírja 

100 000 500 000  

30. 
Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a 
jogszabály által előírt tűzvédelmi 
szabályzatot nem készítik, készíttetik el 

60 000 250 000  

31. 
Ha a külön jogszabályban kötelezettek 
tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban 
előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a 
tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem 
tartalmazza 

60 000 200 000  

32. 
Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, 
termék mennyisége meghaladja a vonatkozó 
jogszabályban megengedett tűzterhelési 
értékeket 

60 000 2 000 000  

33. A kötelező időszakos villamos vagy 
villámvédelmi felülvizsgálat hiánya 

100 
000/rendszer 

1 000 
000/rendszer  

34. 
A kötelező időszakos villamos vagy 
villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban 
feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, 

50 
000/rendszer 

300 
000/rendszer  
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javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt 
megszüntetésének hiánya 
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35. 

Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által 
előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy 
egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem 
készíti, készítteti el 

60 000 130 000  

36. 

A településen vagy a létesítményben a 
tűzoltást befolyásoló változások 
bejelentésének elmulasztása az állandó 
készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos 
tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, 
illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé 

30 000 1 000 000  

37.  
Ha a bejelentésköteles tűzvédelmi 
szolgáltatási tevékenységet 
a szolgáltató nem az adott jogszabályi 
előírásoknak megfelelően végezte 

100 000 1 000 000  

38.  

A tűzoltó technikai termék, építési termék 
tűzvédelmi célú ellenőrzésének, 
felülvizsgálatának, karbantartásának, 
javításának 
a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi 
hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő 
módon történő végzése, vagy ezen 
tevékenység során a termék 
működőképességének veszélyeztetése 

100 000 1 000 000  

39. 
Ha jogszabály által forgalmazási 
engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék 
forgalmazásához nem kérték meg a hatóság 
engedélyét 

300 000 3 000 000  

40. 
Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a 
tűzvédelmi szabályzatokban foglalt 
előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok 
előírásainak megszegése esetén 

20 000 60 000  

41.  
A pirotechnikai termékek előállítására, 
forgalmazására, tárolására, szállítására, 
felhasználására, megsemmisítésére, 
birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel 
összefüggő előírások megszegése 

100 000 1 000 000  

42.  
A termőföld védelméről szóló törvényben 
előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási 
kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek 
megelőzéséről nem gondoskodik 

60 000 200 000  

43.  
Jogszabály által előírt hő- és füstelvezető 
rendszer létesítésének, üzemeltetésének, 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, 
karbantartásának hiánya, működésének 
akadályozása 

100 000 1 000 000  

44.  
Építményszerkezetek tűzvédelmi 
tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői 
nyilatkozat tűzvédelmi hatósághoz való 
megküldésének elmulasztása 

30 000 100 000  

45.  
Tűzvédelmi szakértő az 
építményszerkezetek tűzvédelmi 
tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz 

100 000 1 000 000  
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F.9. függelék: Kivonat az OSZT-ből - Tűzveszélyességi osztályba sorolás 
8. § A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati 

osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell 
megállapítani. 
Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 

9. § (1) Robbanásveszélyes osztályba tartozik 
a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, 

kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék, 
b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy nyílttéri 

lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-
kal csökkentett értéke, 

c) az éghető gáz, gőz, köd, 
d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és 
e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 
 
       (2) Tűzveszélyes osztályba tartozik 
a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba, 
b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum, 
c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete 

a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, 
d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 
e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb 

gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag, 
f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható 

meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és 
g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 
 
      (3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik 
a) a nem éghető anyag, 
b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és 
c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 
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 F.10. függelék: Kivonat az OSZT-ből – Kockázati osztályba sorolás 
 
 

10. § (1) A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni 
a) az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt 

követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és 
b) speciális építmény esetén annak kockázati osztályát. 
 
12. § (1) A kockázati egység kockázati osztályát 
a) speciális építmény esetén a XII. fejezetben foglaltak alapján, 
b) az 1. mellékletben foglalt 4. táblázatban nem szereplő ipari, mezőgazdasági rendeltetés esetén a (2) 

bekezdés alapján, 
c) egyéb esetben az 1. mellékletben foglalt 1-4. táblázat alapján 

kell meghatározni. 
         (4) Az épület, az önálló épületrész mértékadó kockázati osztálya a (3) bekezdés szerint 

megállapított kockázati osztálynál eggyel szigorúbb kockázati osztálynak felel meg akkor, ha az épület, 
az önálló épületrész befogadóképessége meghaladja 

a) NAK osztály esetén az 500 főt, 
b) AK osztály esetén az 1500 főt, 
c) KK osztály esetén a 3000 főt. 
        (5) A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati 

egység 
a) nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba, 
b) alacsony kockázati, AK osztályba, 
c) közepes kockázati, KK osztályba vagy 
d) magas kockázati, MK osztályba 

tartozik.  
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F.11. függelék: Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos 
                           tűzvédelmi felülvizsgálata (kivonat az OTSZ-ből) 
 
 

276. § (1) Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek - kivéve a fázisonként 32 A-nél nem 
nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket -, közösségi, ipari, mezőgazdasági 
és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető 
építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki: 

a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges 
feszültségű áramkörök, 

b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű 
villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen 
kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés 
rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és 

c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés. 
          (2) Az alcím előírásai nem vonatkoznak 
a) az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges vizsgálatra, 
b) az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a járművek villamos 

berendezéseire és a bányák mélyszinti, föld alatti erősáramú berendezéseire, továbbá az olyan 
hordozható berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés részét képezi. 

          (3) Nem vonatkozik ezen alcím azokra a gyógyászati berendezésekre, amelyek villamos 
áramnak a gyógyászati kezeléshez történő felhasználására szolgálnak, továbbá a villamos vontatás 
készülékeire, beleértve a vasúti járművek villamos szerkezeteit és a jelzőkészülékeket, az autók villamos 
szerkezeteire, beleértve a villamos autókat, a hajófedélzeti, mobil és rögzített partközeli létesítmények 
villamos berendezéseire, a repülőgépek villamos berendezéseire, azokra a közvilágítási villamos 
berendezésekre, amelyek a közcélú hálózat részei. 

 
277. § (1) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha 

jogszabály másként nem rendelkezik, 
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó 

anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén 
legalább 3 évenként, 

b) egyéb esetben legalább 6 évenként 
a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő 
iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő 
módon igazolja. 

            (2) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 
            (3) A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás 

során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a 
tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot 
határoz meg. 

            (4) A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor 
érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik. 

            (5) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely 
robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása. 

            (6) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető 
nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak. 
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 F.12. függelék:  Kivonat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)  
                           kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletből 
 
 204. § (1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-
mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza. 

              (2) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is 
előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, 
melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe 
venni. 

              (3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani 
a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 
b) ahol e rendelet előírja és 
c) jogszabályban meghatározott esetekben 

a 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint. 
               (4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás 

vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban 
és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű 
helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként - az (1) bekezdésben 
foglaltakat kell alkalmazni. 

              (5) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, 
eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 

              (6) A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, 
hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt 
felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. 

               (7) Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú 
tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 
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 F.13. függelék: Kivonat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OSZT) kiadásáról 
                        szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletből 
 
 
19. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 
Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje 
   A  B  C  D  E 

 
1 

 A tűzoltó készülék típusa  Alap 
karbantartá

s1 
 Közép 

karbantartás
2 

 Teljes körű 
karbantartás

2 
 A tűzoltó készülék 

élettartama4 
 

2 
 Porral oltó, vizes oltóanyag 
bázisú habbal és vízzel oltó 

 1 év  5 és 15 év  10 év  20 év 
 

3 
 Törőszeges porral oltó3  1 év  15 év  10 év  20 év 

 
4 

 Gázzal oltó  1 év  -  10 év  20 év 
 

5 
 Valamennyi szén-dioxiddal 
oltó 

 1 év  -  10 év  A vonatkozó műszaki 
követelmény szerint 

 
6 

 Az MSZ 1040 
szabványsorozat alapján 
gyártott tűzoltó készülék 
(szén-dioxiddal oltó 
kivételével) 

 hat hónap  -  5 év  20 év, de legkésőbb 
2014. 12. 31-ig 

 1 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 1 hónap 
 2 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 2 hónap. 
 3 Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket - újratöltésre - vissza kell juttatni a 
gyártóhoz 
 4 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 265. § (2) bekezdését is figyelembe kell venni.” 
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 F.14. függelék: Kivonat a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 
                          44/2011. (XII. 5.) BM rendeletből 
 1. Általános rendelkezések 

1. § A tűzvizsgálati eljárás során a tűzvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) vizsgálja 
a) a tűz keletkezésének, terjedésének körülményeit; a tűz keletkezésének helyét, idejét; a tűz 

keletkezéséhez vezető folyamatot; továbbá a tűzesettel kapcsolatos személyi felelősséget, 
b) a tűz keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására vonatkozó tűzvédelmi 

előírások érvényesülését, valamint 
c) a tűzoltás alapvető feltételeinek meglétét. 
2. § (1) A tűzoltóságok minden tudomásukra jutott tűzesettel kapcsolatban - a (2) bekezdésben 

meghatározott, személyes adatokat nem tartalmazó adatkörben - adatgyűjtésre és adatszolgáltatásra 
kötelezettek. 

(2) Kötelezően gyűjtendő adatok: 
a) a jelzés ideje, 
b) a tűzeset helye (pontos cím, helyrajzi szám, földrajzi koordináták, vagy egyéb a helyszín 

beazonosítására alkalmas meghatározás), 
c) a keletkezés ideje (amennyiben nem ismert a pontos keletkezési idő, úgy vélelmezett időt kell 

megjelölni), 
d) a tűzre utaló tények, adatok, 
e) a tűzeset jellege, kiterjedése, valamint 
f) a személyi sérülés jellege, mértéke. 
(3) *  A beavatkozó tűzoltóság a (2) bekezdés szerinti adatokat a tűzeset keletkezési helye szerint 

illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel - a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó 
és ingatlan vagyontárgyak (a továbbiakban: MH létesítménye) esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Központi Főügyelete útján a Magyar Honvédség központi ügyeletével - távközlési eszköz 
útján vagy elektronikus úton haladéktalanul közli. 

(4) *  A beavatkozó tűzoltóság köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat az Országház, az Országgyűlés 
Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületekben keletkezett tűzeset 
esetében az Országgyűlési Őrséggel is haladéktalanul közölni, távközlési eszköz útján vagy elektronikus 
úton. 

3. § (1) Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni ha: 
a) a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel, 
b) a tűzeset következtében haláleset történt, 
c) *  a tűzeset minősített fokozata III-as vagy magasabb volt, 
d) a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja. 
(2) *  A tűzeset minősített fokozatának megállapításakor a ténylegesen beavatkozó erőket kell 

figyelembe venni. 
 2. A tűzvizsgálatot biztosító cselekmények 
4. § A tűzvizsgálati eljárás eredményességének érdekében - amennyiben a tűzvizsgáló nincs a 

helyszínen - a tűzoltás vezetője: 
a) intézkedik a terület és a bizonyítékok biztonságos, változatlan állapotban történő megőrzéséről, 

valamint 
b) jelentésben rögzíti a helyszínre vonatkozó adatokat, információkat, helyszínrajzot és lehetőség 

szerint kép- és filmfelvételeket készít. 
5. § A tűzesettel érintett személyek kötelesek változatlanul hagyni és változatlan formában megőrizni a 

tűzeset helyszínét a kötelező adatgyűjtés elvégzéséig vagy a tűzvizsgálat helyszíni szemléjének 
befejezéséig, ettől eltérni csak közvetlen életveszély, az építmény helyrehozhatatlan károsodásának 
veszélye, vagy a tűzeset helyszínén jelen lévő tűzvizsgáló vagy a tűzoltás vezetője engedélyével lehet. 
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 3. A tűzvizsgálati eljárás lefolytatásának szabályai 

6. § (1) A hatóság vezetője szolgálatszervezéssel biztosítja a tűzvizsgálati eljárás azonnali 
megkezdésének személyi, tárgyi feltételeit. 

(2) A hatóság vezetője a tűzvizsgálati eljárás lefolytatására olyan személyt jelölhet, aki a hatóság 
hivatásos állományának tagja és 

a) felsőfokú tűzvédelmi szakmai képzettséggel, tűzvizsgálói tanfolyami végzettséggel és legalább 3 
éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy 

b) hatályos tűzvizsgálati szakértői engedéllyel rendelkezik. 
7. § (1) A tűzvizsgálati eljárás során a hatóság haladéktalanul tűzvizsgálati helyszíni szemlét tart. A 

helyszíni szemléről készített jegyzőkönyv tartalmazza a helyszín bemutatását; a helyszínrajzot; a 
károsodott terület leírását; a tűzkeletkezés helyére és terjedésére utaló állapotokat és elváltozásokat, a 
tűz terjedését elősegítő és akadályozó tényezőket; személyek, anyagi javak, természeti környezet 
veszélyeztetettségére vonatkozó körülményeket; a vizsgálat szempontjából lényeges tényezők leírását és 
rögzítését; a szükség szerinti mintavételezés körülményeit; a lefoglalt tárgyak, maradványok 
megnevezését.  
4. A tűzvizsgálat megállapításainak összegzésére vonatkozó szabályok 

8. § (1) Az összegyűjtött bizonyítékok felhasználásával összefoglaló jelentést kell készíteni. Az 
összefoglaló jelentés a tűzvizsgálati eljárásról készült - tűzvizsgálati jelentés tervezetének minősülő - 
olyan szakmai dokumentum, melyet a tűzvizsgáló a (2) bekezdésben foglalt szakmai szempontok szerint 
állít össze. 

(2) Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell: 
a) a károsultak, a sérültek, az elhunytak adatait, 
b) a tűz helyszínének általános leírását, 
c) a tűz keletkezési helyére, idejére vonatkozó megállapításokat, 
d) a tűz keletkezéséhez vezető folyamat leírását, a terjedéssel kapcsolatos megállapításokat, valamint 

mindezek alapján a tűz okára, a gyújtóforrásra és a felelősségre vonatkozó megállapításokat a 
bizonyítékok figyelembevételével, 

e) a személyek, anyagi javak, és a természeti környezet veszélyeztetettségére vonatkozó 
megállapításokat, 

9. § (1) Az összefoglaló jelentés alapján a hatóság vezetője dönt a tűzvizsgálat kiegészítéséről, vagy 
záradékolja az összefoglaló jelentést. 

(2) Az összefoglaló jelentés megállapításaitól függően a hatóság vezetője, amennyiben annak 
feltételei fennállnak: 

a) szóban vagy írásban felhívja az ügyfél figyelmét a követendő szabályok betartására, 
b) szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez, 
c) egyéb hatósági intézkedést kezdeményez más hatóságnál a tapasztalt jogszabálysértés 

megszüntetésére (különösen építésügyi, környezetvédelmi vagy egyéb az ügyben érintett hatóság). 
10. § (1) A tűzvizsgálati eljárás a tűzvizsgálati jelentés kiadásával zárul. 
(2) A tűzvizsgálati jelentés az 1. mellékletben meghatározott tartalmi elemeket foglalja magában. A tűz 

keletkezéséhez vezető folyamatra, a tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat rövid, közérthető 
formában kell megfogalmazni. 

(3) A tűzvizsgálati jelentés kiadására az összefoglaló jelentés záradékolását követően kerül sor. 
(4) Ha a tűz keletkezésének oka nem állapítható meg vagy nem bizonyítható, akkor azt a tűzvizsgálati 

jelentésben ismeretlenként kell megjelölni. 



GÖDÖR KLUB                                                                                                    UNI-CO  Kft.                                                                                                   TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

 
levélcím:   Gödör Klub   1111 Budapest  XI. kerület  Egry József utca 32. 
telefon:  +36-20-201-3868                  e-mail:  godorklub@chello.hu 
 

74/75 

 
F.15. függelék: Kivonat a 30/1996.(XII.6.) BM rendeletből 
 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Ttv.) 47. §-a (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendelem el: 

1. § (1) A Ttv. 19. §-ának (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot (a 
továbbiakban: Szabályzat) az állandó, illetőleg az ideiglenes jelleggel működő létesítményekre a 
rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt egyaránt el kell készíteni. 

(2) Tartós próbaüzem esetén - legfeljebb hat hónapos időtartamra - ideiglenes Szabályzat 
készíthető. A próbaüzem befejezése után 30 napon belül kell a Szabályzatot végleges formában 
kiadni. 

 
2. § (1) A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az 

naprakész legyen. 
(2) A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni. Az oktatás 

megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni. 
(3) A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők 

(külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a Szabályzat tartalmát 
megismerjék. 

 
3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell: 
a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit; 
b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a 

finanszírozására vonatkozó szabályokat; 
c) az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; 
d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; 
e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek 

meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását; 
f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi 

képesítési követelményeket; 
g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait; 
h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait; 
i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó 

önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) 
esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális 
befogadóképességet; 

j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő 
helyiséghasználat módját és felelősét. 

 
4. § (1) A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni: 
a) 
b) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, 

létesítményekre; 
c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat; 
d) kereskedelmi szálláshelyre; 
e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 

50 főnél több személy tartózkodhat; 
f) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 

építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő; 
g) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-

nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre. 
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(2) A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell: 
a) a tűzjelzés módját; 
b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény 

elhagyásának módját; 
c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás 

és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.); 
d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra); 
e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait 

a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a 
vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett 
maximális befogadóképességének megjelölésével. 

(3) A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel 
gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. 

(4) A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni. 
(5) Az (1) bekezdés b)-e) pontjában felsoroltak közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a 

szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó 
alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület 
biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldiek 
elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelező 
elhelyezni. 

 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A Szabályzatokat a hatálybalépést követő 
hat hónapon belül kell elkészíteni. 
 
  


