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Általános leírás:  
A Híresvárosi Vigadalom több éve működő szabadtéri rendezvény Tura Város 

Önkormányzata szervezésében, elsősorban a helyi lakosság szórakoztatása és 
közösségélmény biztosítása, helyi csoportok fellépési lehetőségének nyújtása, helyi 
kitüntető elismerések, díjak nyilvános átadása céljából.  

A rendezvény helyszíne, Tura Város (2194 Tura, Bartók tér 2377/1 hrsz.). A 
rendezvény jellege városnap. A rendezvényen biztonsági szolgálattal biztosított 

beléptetés nincs, a résztvevő vendégek nem kerülnek regisztrálásra. A rendezvény 
szervezője a tervezett rendezvényen résztvevők számát, a korábbi évek tapasztalatai 

alapján végzett előzetes felmérések szerint állapította meg.  
 

Kiürítési számítás: 

 
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. 
 
A várható legnagyobb létszám a szabadtéri színpad előtti nézőtér területére 

korlátozódik, amely egy 40 méter átmérőjű közel kör alakú terület. A terület 
elhagyására a vonatkozó TvMI 4.5.4.-es pontjában található táblázat alapján a   

haladási sebességet (27,80 m/min)-ben határoztuk meg.  A legkedvezőtlenebb 
helyen (nézőközönség-körközepe) tartózkodók elhelyezkedését figyelembe véve 
a 40 méteres kör szélének eléréséhez szükséges idő: (20méter / 27,8m/min= 

0,72 min). A nézőkörtől 40 méterre lévő biztonságos szabad tér eléréséhez 
további (40 méter / 27,8m/min = 1,43 min) szükséges. Azaz összesen 0,72min + 

1,43min = 2,15 min  
A nézőkörtől számított 40 méter távolságban lévő biztonságos zóna továbbra is 
szabadtéren található. A biztonsági zónából való további eltávozás lehetősége 

továbbra is minden irányban biztosított.  
A rendezvény időpontja az alábbiak szerint tervezhetők. Jelen biztonsági terv a leírt 

időpontban tartott rendezvényre vonatkozik és alkalmazandók arra. Amennyiben a 
biztonsági tervben leírtakban változtatás szükséges, azt a rendezvény időpontját 
megelőzően 10 nappal, a tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.  
 

A rendezvény biztosítása:  
A rendezvény biztosításáról mindhárom napon gondoskodik: 
 

- Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület  
Összesen:  

Augusztus 19-én 10:00-től 4 fővel,  
11:00-től 5 fővel, 14:00-től 7 fővel, 18:00-tól 24:00-ig 8 fővel,  
 

Augusztus 20-án 13:00-tól 7 fővel, 17:00-től 10 fővel a rendezvény végéig, 
egyenruhába öltözött polgárőrrel biztosítja a rendezvény területet. 

HELYSZÍNI FELELŐS:  
Lukács István 2194 Tura, Rákóczi F. út 67., tel: 06209382808 
Segítséget, rendőri biztosítást nyújt a Turai Rendőrőrs készenléti állománya 08.19-én 2 fő 

rendőrrel, 08.20-án 4 fő rendőrrel és 1 szolgálati kutyával: 
Nagy Gábor rendőrszázados, 06203529199 

 

- Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Augusztus 19-én, 
Augusztus 20-án  

folyamatosan jelen lesz, 5 fős készenléti egységgel. 
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AZ EGYSÉG FELELŐSE: Lakatos Péter önkéntes tűzoltó parancsnok, aki oktatásban 
részesíti a rendezvényt biztosító egységet. 

2194 Tura, Tabán út 24., Tel.: 06704197924 
Helyettese: Varga Krisztián önkéntes tűzoltó parancsnok helyettes 

2194 Tura, Szent István út 39., tel: 06206239810 
 
A rendezvény helyszínétől számított 100 m-en belül hétvégén 24 órás ORVOSI 

ÜGYELET működik, mely szükség esetén ellátást biztosít. 
KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLAT  

Az ügyelet telefonszáma: 06-1/301-6969  
Mentők: 104 
Ügyeleti ambulancia: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 2. 

Hétvége és ünnepnap: 
08.00-08.00 (24 órában) 

 
Augusztus 19-én Szilágyi Norbert szakápoló gyalogőr (tel.: 06303006610), 
augusztus 20-án Balázs Péter szakápoló gyalogőr (tel.: 06304618539) 

lesz készenlétben. 

 
Rendezők: 
rendezői kitűzővel 

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai: 11 fő  
csoportvezető: Seres Tünde igazgató 

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2194 Tura, Bartók Béla tér 3.  
tel.: 06306384603 

 

 
A szervezésért felelős személyek, a rendezők és a rendezvény biztosítását végző 

személyzet aláírásukkal igazolják, hogy megismerték a biztonsági és tűzvédelmi 
szabályzatot, és a közönség mozgásának irányításával kapcsolatos feladatokat ellátják.  
 

A rendezvényfelelős szervezetének és személyének megnevezése, elérhetősége a 
rendezvény ideje alatt is biztosított a színpadnál kifüggesztett tűzvédelmi szabályzatban 

szerepeltetve, továbbá 
- rendezvény szervezéséért felelős személyeknél, 
- rendezvény biztosításáért felelős személyeknél, 

- rendező személyzet felelőseinél, 
- öltözősátrakban, 

- technikai pultnál, 
- konferálónál 1-1 példányban biztosítva. 
 

A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai:  
A létesítmény üzemeltetője, illetve a szervező kötelezettsége feladata, hogy folyamatosan 
nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, 

valamint felel a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések 
megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben 

gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.  
 
Viharos időjárás esetén a rendezvény megkezdését megelőzően a kommunikációs 

csatornák és média segítségével tájékoztat a rendezvény elmaradásáról és az esetleges 
esőnapról. A helyszínen hangosbemondó segítségével a résztvevőket tájékoztatja, és a 

biztonsági szolgálat segítségével a terület elhagyásának lehetőségét biztosítja.  
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A nevezett eseményről készült dokumentáció a vendégek számára látható, hozzáférhető 
helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján 
való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.  

 
A biztosításban résztvevők helyszíni vezetői/kapcsolattartói telefonon keresztül tartják a 

kapcsolatot. A helyszíni állomány kötelesek minden releváns információról jelentést tenni a 
rendezvény biztosításvezetőjének vagy csoportvezetőjének és azon keresztül a 
szervezőknek.  

 

A rendezvény biztonságos lebonyolítását akadályozó tényezők.  
A rendezvény kezdésének, elhalasztásának vagy menet közbeni leállításának feltételeiről 
minden esetben a rendezvény szervezői döntenek a biztosításban résztvevő szervezet(ek) 

vezetőjének(vezetőinek) bevonásával. Ez a döntés nagyban függ a rendkívüli helyzet 
típusától, időjárás, baleset/kár mértékétől.  
Rendkívüli helyzet lehet:  

• Közbiztonságot veszélyeztető tényező  
• Szervező általi tájékoztatás alapján,  

• Biztosításban lévő állomány, csoportvezető tájékoztatása alapján,  
• Meteorológia szolgálat előrejelzése alapján  
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Jelentéstétel rendje:  
A készenlétet az egységvezetők, az eligazításon meghatározottak szerint jelentik.  
Rendkívüli esemény bekövetkeztekor az illetékes állomány haladék nélkül tájékoztassa a 

biztosításvezetőjét a fejleményekről és azok alakulásáról, aki tájékoztatja a rendezvény 
szervezőit. Ezután a rendezvény szervezői megteszik a szükséges intézkedéseket, 

tájékoztatást, jelentést, illetve kiadják a meghatározott utasítást a biztosításban részt vevő 
állománynak.  
A rendezvény szervezői döntenek a rendezvény leállításáról.  

A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel értesíteni kell az illetékes hatóság, más 
együttműködő (rendőrség, egészségügyi személyzet, a tűzoltóság, önkormányzat, 

Katasztrófavédelem, stb.) szervezeteket.  
A rendezvény területén az általános biztosítási feladatok:  
• a rendezvény területére beérkező személyek útbaigazítása,  

• a közbiztonságra veszélyes tárgyak szűrése,  
• a vendégek kulturált szórakozásának biztosítása,  

• rendkívüli esemény bekövetkeztekor a szükséges intézkedések megtétele, a menekülési 
utak szabaddá tétele, a megfelelő zárkordonozások bontása, nyitása,  
• elsősegélynyújtás, sérült személyek kísérése az ügyeletes orvoshoz.  

Egyes felállítási helyek feladatai:  
• A rendezvényterületén az esetleges rendbontások és balesetek megelőzése  

• Produkciós terület zárása, ellenőrzése, idegen személyek bemenetelének 
megakadályozása  

• A kihelyezett technikai eszközök, vagyontárgyak biztosítása  
A rendezvényen résztvevők tájékoztatásának módjai  
A nézők tájékoztatása a rendezvény helyszínén kiépített hangosításon keresztül lehetséges.  

„A” Közlemény  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az eseményt műszaki okokból meg kell szakítanunk. A hiba 

elhárítása után további információval szolgálunk Önöknek.  
Ladies and Gentlemen, the event has to be discontinued due to technical reasons. After 
solving the problem we will inform you.  

„B” Közlemény  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, de az esemény helyszínét ki kell 

ürítenünk. Kérjük Önöket, mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb 
útvonalon. A személyes tárgyaikat kérjük, vigyék magukkal, és kövessék a biztonsági 
szolgálat utasításait.  

Ladies and Gentlemen, I regret to inform you that the event location should be emptied. 
Please, leave the event location as soon as possible in the shortest route.  

Take your personal belongings, and follow the instructions of the security service.  
„C” Közlemény  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérjük, őrizzék meg nyugalmukat. A biztonsági szolgálat kezeli 

a helyzetet. Kérjük Önöket, kövessék a biztonsági szolgálat utasításait és mielőbb hagyják 
el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon keresztül.  

Ladies and Gentlemen, please keep calm. The security service handles the situation. 
Please, follow the instructions of the security services and leave the event location in the 
shortest route as soon as possible 
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A rendezvény terület kiürítési terve 
 

A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK KIÜRÍTÉS ELRENDELÉSÉNEK ESETEI:  
1. Olyan időjárási veszélyhelyzet, amely az ott lévők életét, testi épségét veszélyezteti  
2. Olyan rendbontás, jogsértő cselekmények, amely a nagyszámú tömeg hirtelen 

mozgásával más résztvevők életét, testi épségét veszélyezteti.  
3. Olyan előre nem látható katasztrófa helyzet, amely a rendezvény területén lévő 

valamely objektum, illetve annak tartozékainak (felépítmény, szobor, épület, fa, stb.) olyan 
irányú mozgása, amely személyek életét, testi épségét veszélyezteti.  
4. Bombariadó esetén.  

A tömegtartózkodásra alkalmas terület vonatkozásában a rendkívüli helyzethez kapcsolódó 
feladatok:  

A RENDEZVÉNY TERÜLETEINEK KIÜRÍTÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA:  
A kiürítés elrendelését követően gondoskodni kell, hogy a rendezvényen lévő zenei 
szolgáltatás szüneteljen és a kiürítés alatt végéig folyamatos tájékoztatást kell nyújtani 

(hangosítással megoldva) a menekülési útirányokról, azok igénybevételének lehetőségéről.  
A kiürítés elrendelését követően a szektorokba beosztott biztosító csoportok (rendező) 

segítik a tömeg zavartalan, akadálymentes kijutását a térről.  
A kiürítésben résztvevő szervek beosztottai folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a 
kiürítés során súlyos személyi sérülés esetén a sérült személyt kiemelik a tömegből és 

intézkednek (jelentést tesznek a vezetési pont felé) az egészségügyi ellátására.  
Kiürítés, a kiürítési és menekítési irányok:  

A terület be- és kijárati, ill. vészkijáratai irányítótáblákkal és kandeláberekkel történő 
megvilágítással vannak ellátva. A jelöléseket a területileg illetékes tűzoltósággal 
egyeztetett helyen kell elhelyezni.  

 
A rendezvény helyszínének adottságai, miszerint, a Tura, Bartók Béla tér közterület 

szabadtéri színpadját körülvevő ca. 1 hektár térburkolattal ellátott szabad terület.  
A területen fás-bokros terület, illetve jelentős méretű műtárgy vagy építmény nem 
található. A helyszínen a látogatók és a műsor is szabadtéren, szabadtéri színpadon 

történik. A rendezvény 1 hektáros területe további a Bartók Béla tér és azt körülölelő 
szabad közterületekkel határolt.  

A szabadtéri koncerten az esetleges bekövetkező rendbontás esetén a helyszín közvetlen 
környezetén túl, másik helyszínre való átterjedés, a dominóhatás nem várható.  
A helyszín elhagyása bármilyen irányból lehetséges. Ezt elősegítendő és a vonatkozó 

jogszabályi előírás értelmében kihelyezendő, a helyszínek elhagyását elősegítendő 
menekülési irányjelzések a illetékes tűzvédelmi hatósággal egyeztetett helyen és módon 

kerülnek kihelyezésre. Az irányjelzések vonatkozó jogszabályban meghatározott 
minimális méretben (600 mm x 1200 mm) utánvilágító fóliával ellátott kivitelben 

közlik a menekülési irányok egyértelmű és közérthető irányát (4 db).  
A rendezvény fő felvonulási útvonala a területet határoló szilárd útburkolattal ellátott 
utcákon a rendezvény ideje alatt is lehetséges. Forgalomkorlátozás, teljes útlezárás, vagy 

úttorlasz közútkezelő által fenntartott utakon nem tervezett. 
 

A Rendezvény megtartásának kötelező szabályai:  
A vonatkozó jogszabályi előírás betartása, betartatása, minden körülmények között 
kötelező, az a Rendezvény szervezőjének felellősége.  
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Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII.5) BM rendelet  
207. § (1) Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés 
érdekébenmenekülési lehetőséget kell biztosítani. 
(2) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható 
rendezvényesetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon 
kellbiztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes 
időtartamaalatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. 
(3) A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 _ 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 m 2 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. 
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. 
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212. § (1) Szabadtéri rendezvényen 
a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m 2 után 1 db 34A teljesítményű, 
b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m 2 után 1 db 34A teljesítményű, 
c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m 2 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. 
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Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadó terv 
 

Bevezető rendelkezések  
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. 

évi XXXI. törvény, valamint a módosított 30/1996.(XII.6.) BM rendeletben 
megfogalmazottak alapján figyelembe véve a módosított 23/2011. (III. 8.) 
Kormányrendelet előírásait 2194 Tura, Bartók tér 2377/1 helyrajzi számú területen 

városnapi rendezvény megelőző és mentő tűzvédelmének biztosítására az alábbi 
Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki.  

A szabályzat hatálya kiterjed:  
A Tura, Bartók tér 2377/1 hrsz.a rendezvény helyszínének helyt adó területre,  
A rendezvényen részt vevő teljes személyi állományára (vezetőkre, dolgozókra), valamint 

az alkalmazásban vagy más egyéb jogcímen itt dolgozókra.  
A rendezvény területén dolgozó külső, illetve ott bármilyen jogcímen tartózkodó 

személyekre. (pl. bérlők, vállalkozók, kivitelezők, vendégek, stb.)  
A tűzvédelmi szabályzat használati szabályait mindenkinek, aki az egység területén 

tartózkodik, be kell tartania.  
A szabályzatban foglaltak megtartását, az önálló egységek és az illetékes vezetők és a 
szerződés alapján közreműködő külső társaságok területi vezetői ellenőrizni kötelesek.  

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat a tűzvédelmi oktatás keretében ismertetni kell, 
melyről részben írásosos jegyzőkönyv készül, részben pedig a hangosbemondó eszközeivel 

kerül ismertetésre. 
 

Jelen tűzvédelmi szabályzat a 2194 Tura, Bartók tér 2377/1. helyrajzi számú 

területén városnapi rendezvény idejére, beleértve az építési és bontási munkákat 
vonatkozik, az érvényesség kezdete:  

2019. 08. 19-én, 8:00 órától – 24.00 óráig 

2019. 08. 20-án, 12:00 órától – 24.00 óráig 
 

2019. 08. 20-án 22.00 és 23.00 között Tüzijáték zajlik, melynek engedélyeztetését és 
tűzvédelmi, biztonsági előírásainak a betartását a megbízott vállalkozó intézi. (Stone3 Bt. 
2194 Tura, Bartók Béla u. 51. Pászti Vilmos Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap 

száma: 13-32/2000, Pirotechnikai végzettség megnevezése: Pirotechnikus II., 
Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma: HK 184/6/2009) 

 

A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJÉNEK TŰZVÉDELMI SZERVEZETE ÉS FELADATAI 
 
1.1. A tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtását a 

tűzvédelmi szervezet segíti elő.  
A tűzvédelmi szervezethez tartoznak:  

- Rendezvényszervező,  
- Biztonsági Szolgálat,  
- dolgozók,  

- külső vendéglátó ipari vállalkozók,  
- vendégek.  
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1.2. A tűzvédelmi szervezet feladatai:  
1.2.1.A Rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai:  
A rendezvény területén a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat – külön felhívás nélkül is – 

köteles megtartatni, azok végrehajtásáról intézkedni, illetve a végrehajtást ellenőrizni.  
Ennek során:  

- megszervezi az Rendezvény tűzvédelmi szervezetét és biztosítja működésének feltételeit.  
- a tűzvédelmi feladatok ellátására megfelelő tűzvédelmi végzettséggel rendelkező 
személyt bíz meg, vagy ennek hiányában ilyen végzettséggel rendelkező külső 

szolgáltatóval szerződést köt.  
- kiadja a Rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, ellenőrzi annak végrehajtását, 

gondoskodik annak szükség szerinti módosításáról, átdolgoztatásáról.  
- gondoskodik az Rendezvény területén a tűzvédelmi hatóságtól független tűzvédelmi 
ellenőrzések megtartásáról, intézkedik a tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséről.  

- részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésein, akadályoztatása esetén megfelelő 
helyettesítéséről gondoskodik.  

- gondoskodik az alkalmazottak tűzvédelmi oktatásáról,  
- megszervezi a tűzjelzést, a tűz esetén történő menekítést, és a tűzoltásban való 
részvételt, közreműködik a tűz okának felderítésében.  

- figyelemmel kíséri az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok megfelelő időben történő 
elvégzését, a hiányosságok megszüntetését.  

- a tűzvédelmi jogszabályok megsértőivel szemben felelősségre vonást kezdeményez.  
 

1.2.2. A biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai:  
- Tura, Bartók tér 2377/1 területén városnapi rendezvény biztonsági szolgálat feladatairól, 
a rendezvény biztosításáról: 

- Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület  
helyszíni felelős: Lukács István 2194 Tura, Rákóczi F. út 67., tel: 06209382808 

 
Segítséget, rendőri biztosítást nyújt a Turai Rendőrőrs készenléti állománya 08.19-én 2 fő 
rendőrrel, 08.20-án 4 fő rendőrrel és 1 szolgálati kutyával: 

Nagy Gábor rendőrszázados, 06203529199 
 

 
Rendezőként működik közre, rendezői kitűzővel 
- Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai: 11 fő 

 
- A Rendezvényszervező az 1996. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint 

felelősséggel tartozik a biztonsági szolgálat tagjaival kapcsolatban a tűzvédelmi előírások 
megtartásáért és a biztonsági szolgálatra háruló feladatok és kötelezettségek 
betartatásáért.  

- A térre vonatkozó előírások betartását a behajtó gépjárművek vezetőitől megkövetelik.  
- Tűzvédelmi oktatáson vesznek részt, ahol megismerik a tűzvédelmi szabályzat és a 

tűzriadó terv előírásait, valamint a tűzvédelmi felszerelések, berendezések és eszközök 
használatát.  
- Tűzriadó, bombariadó esetén a tűzriadó terv, kiürítési terv előírásait követve vesznek 

részt a kiürítésben, vagyonvédelmi szempontból ellenőrzik a távozókat, illetve ügyelnek a 
résztvevők értékeire. Biztosítják a kimentett értékek őrzését és segítséget nyújtanak az 

érintett terület lezárásához!  
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1.2.3. A dolgozók tűzvédelmi feladatai:  
- kötelesek megismerni, és munkájuk során betartani a tűzvédelmi szabályzatban és az 
adott létesítményre vonatkozó tűzriadó tervben foglaltakat.  

- kötelesek a meghatározott tűzvédelmi oktatáson, és a tűzriadó tervben foglaltak 
gyakorlásán kötelesek részt venni, és a rájuk bízott tűzvédelmi jellegű feladatokat 

végrehajtani.  
- az elhelyezett tűzoltó készülékek, tűzvédelmi berendezések helyét és azok használati 
módját kötelesek elsajátítani.  

- amennyiben munkájuk során tűzvédelmi szabálytalanságot tapasztalnak, azt kötelesek a 
vezető felé jelezni.  

- kötelesek a munkájukkal kapcsolatos technológiai és tűzvédelmi utasításokat 
maradéktalanul betartani.  
- gondoskodniuk kell a közlekedési utak szabadon tartásáról, az esetleges eltorlaszolás 

megakadályozásáról.  
- csak teljesen ép, biztonságos szerszámmal dolgozhatnak, hiba esetén a gépet, 

berendezést azonnal kötelesek leállítani, és minden rendellenességet jelenteni a 
műszakvezetőnek.  
- gépet csak megfelelően kioktatott személyek kezelhetnek.  

- amennyiben tüzet észlelnek, azt kötelesek jelezni, jelenteni.  
 

1.2.4. Külső vendéglátó ipari vállalkozó, üzlet tűzvédelmi feladatai:  
 

- Kötelesek tűz, vagy bombariadó esetén haladéktalanul a meghatározott helyre menni, és 
addig ott tartózkodni, míg a gyülekezési hely elhagyására engedélyt nem kapnak.  
- kötelesek megismerni, és munkájuk során betartani a tűzvédelmi szabályzatban és az 

adott létesítményre vonatkozó tűzriadó tervben foglaltakat.  
- kötelesek a munkájukkal kapcsolatos technológiai és tűzvédelmi utasításokat 

maradéktalanul betartani.  
- gondoskodniuk kell a közlekedési utak szabadon tartásáról, az esetleges eltorlaszolás 
megakadályozásáról.  

 
1.2.5. Vendégek tűzvédelmi feladatai:  

 
- a vendégek kötelesek betartani a rájuk vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, különösen a 
dohányzási és tűzgyújtási szabályokat.  

- Kötelesek tűz, vagy bombariadó esetén haladéktalanul a meghatározott helyre menni, és 
addig ott tartózkodni, míg a gyülekezési hely elhagyására engedélyt nem kapnak.  

 
 
2. A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK  

 
2.1 A RENDEZVÉNYEN RÉSZT VEVŐ MUNKAVÁLLALÓK ÉS BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 

TŰZVÉDELMI OKTATÁSÁNAK SZABÁLYAI  
 
2.1.1. A Rendezvényt szervező, rendező a Rendezvényen részt vevő munkavállalói és a 

biztonsági szolgálat tagjai részére a rendezvény megkezdése előtt tűzvédelmi oktatást kell 
tartani, melyről írásos dokumentáció készül.  

2.1.2. A tűzvédelmi oktatás és továbbképzés tartalma:  
- a tűzvédelem helyi szabályozása, a Tűzvédelmi Szabályzat tartalma,  
- a tűzjelzés módja és tartalma,  

- a tűz esetén követendő magatartás,  
- tűzoltó eszközök, készülékek kezelése és használata,  

- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei.  
2.1.3. Az oktatás megszervezéséért, lebonyolításáért, dokumentálásáért a Szervező a 
felelős.  
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2.1.4. Az oktatásban részesültek oktatás és továbbképzésének megtörténtét dokumentálni 
kell.  
2.1.5. Az oktatáson való megjelenés alól felmentés nem adható. Az oktatáson való 

részvétel megtagadása esetén fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezhető.  
2.2. Külsős dolgozók, vendéglátó ipari üzletek dolgozóinak oktatása:  

2.2.1 Valamennyi külsős munkát végző dolgozó köteles megismerni és betartani a 
létesítményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat rá vonatkozó előírását előírásait.  
2.2.2 E célból valamennyi külsős szerződéses partner részére biztosítani kell jelen 

tűzvédelmi szabályzat hozzáférhetőségét, az egység vezetője köteles a dolgozói részére 
abból oktatást tartani. A Rendezvény területén csak olyan dolgozó végezhet munkát, 

akinek a munkahelyi vezetője írásban igazolja, hogy az irányítása alá tartozó dolgozó a 
létesítmény területén betartandó tűzvédelmi szabályokat ismeri és azokkal kapcsolatos 
oktatást megkapta.  

 
3. A TŰZJELZÉSSEL, TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK:  

 
3.1. A Rendezvény területén bármilyen formában (jogviszonyban) munkát végzők 
kötelesek az általuk észlelt tüzet haladéktalanul jelezni.  

3.2. Jól láthatóan el kell helyezni a fontosabb telefonszámok jegyzékét és az értesítendő 
személyek adatait.  

3.3. A tűzjelzési kötelezettség az eloltott, vagy kár nélküli tűzesetekre is vonatkozik.  
 

4. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK TŰZ ESETÉN:  
 
4.1. Mindenki, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét (pl. erős füstképződést, éghető 

gáz nagy mennyiségű szivárgását) észleli, köteles azonnal jelenteni a tűzoltóság felé a 105, 
az általános segélyhívó számon 112, biztonsági szolgálathoz, valamint értesíteni kell a 

Rendezvényszervező szervezetének vezetőjét.  
4.2. A tűzjelzéshez mindenki köteles a használatban lévő híradási vagy közlekedési 
eszközzel térítés nélkül segítséget nyújtani.  

4.3. A rövid, világos, egyértelmű és pánikmentes tűzjelzés során az alábbi adatokat kell 
közölni:  

- A tűzeset pontos helye,  
- Mi ég? (a meggyulladt anyag pontos megnevezése),  
- Milyen terjedelmű a tűz,  

- Van-e emberélet veszélyben, tartózkodik-e valaki a veszélyeztetett területen, ha igen, 
hány fő, megtörtént-e kiürítés.  

- Mit veszélyeztet a tűz  
- A tűzesetet bejelentő személy neve, beosztása.  
- A telefon hívószáma.  

4.4. A Biztonsági szolgálat a tűzoltóság felé történő tűzjelzés után köteles riasztani a 
Tűzriadó Tervben megjelölt személyeket, az operatív személyzetet, a munkavállalókat és 

az érdekelt vezetőket.  
4.5. Higgadtan, fegyelmezetten meg kell kezdeni a veszélyeztetett terület kiürítését, ott 
csak azok tartózkodhatnak, akik a tűzoltási feladatokban részt vesznek. A legfontosabb 

teendő a veszélyeztetett személyek mentése, elsősegélyben való részesítése és 
biztonságos helyre történő elvitele.  

4.6 A munkavállalók, kötelesek a tűz jelzésében, a tűzoltási tevékenységben, a mentési 
munkában - amennyiben az életveszéllyel nem jár, - a tőle elvárható módon részt venni.  
5. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység  

5.1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tüzet vagy robbanást 
okozhat.  

5.2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek 
megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.  
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - a 6.3. bekezdés kivételével - előzetesen 

írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a 
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munkát elrendelő feladata. A tűzveszélyes munka megkezdésének feltétele – érvényes 
tűzveszélyes munka engedély megléte. A tűzveszélyes munka engedélyre iratminta áll 
rendelkezésre, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a Rendező Kft ügyvezetője, 

illetve az általa megbízott személy engedélyezheti.  
5.3. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a 

tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki 
ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles 
kiegészíteni és azt a tűzveszélyes munkaengedélyen rögzíteni.  

5.4. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell 
a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi 

szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó 
tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.  
5.5. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 

szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, 
előírásokra kioktatott személy végezhet.  

 
6. A DOHÁNYZÁS ELŐÍRÁSAI:  
 

6.1. A Tura, Bartók tér 2377/1 hrsz-ú területén a dohányzás – a kijelölt helyek 
kivételével - TILOS!  

6.2. Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott 
eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.  

6.3. Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást 
okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott 
biztonsági jellel kell jelölni.  

6.4. A bérelt területeken a bérlők saját tűzvédelmi szabályzatának előírásait kell 
alkalmazni.  

 
Tűzoltó készülékek:  
ABC jelű 

- 2 db 6 kg-os porral oltó 
- 1 db 12 kg-os porral oltó 26A 

- 1 db 6 kg-os habbal oltó 
- 2 db 6 kg-os porral oltó (kifejezetten a tűzijátékra, pirotechnikus által telepítve) 
 

A főbb veszélyforrásoknak megfelelően  
- a zenés nagyszínpad védelmére 2 db legalább 13A oltásteljesítményű 6 kg-os 

porral oltó tűzoltó készüléket a Rendezvény szervezője,  
- a zenepavilon (kisszínpad) védelmére 1 db 13A oltásteljesítményű 6 kg-os 
habbal oltó tűzoltó készüléket a Rendezvény szervezője, 

- a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db legalább 89B egységtűz 
oltására alkalmas tűzoltó készüléket a vendéglátó egység üzemeltetője köteles 

biztosítani.  
További 1 db 12 kg-os porral oltó készüléket a Rendezvény helyszínén a 
rendezvény védelme érdekében a Rendezvény szervezője biztosít, valamint 2 db 6 

kg-os porral oltó készüléket a tüzijáték telepítési és kilövési idejére a szerződött 
pirotechnikus biztosít.  

A tűzoltó készülékek falhoz, oszlophoz, állványhoz rögzítve és az OTSZ előírásának 
megfelelő utánvilágító táblával lesznek jelölve. Használatukról a biztonsági szolgálat 
tagjai oktatást kapnak.  

A tűzoltó készülékek készenlétben tartási helyei, a mellékelt helyszínrajzon piros körrel 
jelölve.  

Elektromos kapcsoló az ÉMÁSZ kezelésében. Helye a tér szabadtéri színpad 
sarkán (színpadi elosztószekrény), továbbá a Tura, Szabadság utcában a tér 
sarkán, az áramtalanítás lehetőségének helyei, a helyszínrajzon jelölve.  
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- A tűzveszélyességi elektromos felülvizsgálatot a technikai személyzet biztosítja. Az 
áramtalanítást a rendezvény ideje alatt folyamatos ügyeletet adó technikai személyzet 
végzi. A rendezvény területén elektromos áramra (helye a helyszínrajzon kék villám jellel 

jelölve) 
- a nagyszínpad,  

- a zenepavilon, 
- 4 db telepített kalocsaszekrény (a mobil árusítóhelyekhez, az elektromos ellátást igénylő 
játékokhoz, a főzőversenyre ill. a vendégek fogyasztására alkalmas ülőhelyeinek céljából 

felállított sátrak, pavilonok megvilágításához) 
környezetében lehet számítani, ezért itt a tűzoltás előtt mindenképpen indokolt az 

áramtalanítás.  
- A rendezvény minden megközelítési útvonala közvilágítással ellátott.  
A rendezvény szabadtéri, ott épület, helyiség használata nem tervezett. Amennyiben mégis 

helyiség használatára kerül sor, arra vonatkozólag az alábbi eseti használati szabályok a 
követendők.  

 
7. EGYES HELYISÉGEKRE, SZABAD TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
  

Az iroda helyiségre vonatkozó tűzvédelmi előírások:  
Az irodák területén a dohányzás és nyílt láng használata TILOS, dohányozni csak a kijelölt 

dohányzóhelyeken szabad.  
A helyiségben éghető folyadékot vagy gázpalackot tárolni még átmenetileg is tilos.  

Az elektromos berendezéseket a használatának befejezését követően áramtalanítani kell.  
Az irodákban nyíl lángú fűtőberendezést nem szabad használni.  
Az irodahelyiségek közelében "ABC" osztályú tüzek oltására alkalmas kézi tűzoltó 

készüléket kell készenlétben tartani, amely helyettesíthető CO2-vel oltó tűzoltó készülékkel 
is.  

A helyiség huzamosabb időre történő elhagyása előtt az irodahelyiséget tűzvédelmi 
szempontból át kell vizsgálni, majd - amennyiben az szükséges - áramtalanítani is kell.  
Az irodákban lehetőség szerint csak a napi munkához szükséges mennyiségű éghető 

anyagot (főként papírt) szabad tárolni. Az éghető anyagok és az elektromos berendezések 
között legalább 0,8 m távolságot kell tartani.  

Az irodák ajtaját, míg azokban emberek tartózkodnak nem szabad lezárni.  
A közlekedési utakat, a vészkijárati ajtókat eltorlaszolni, leszűkíteni TILOS!  
 

Raktározás, tárolás tűzvédelmi előírásai:  
A kijáratok számára szolgáló térségeket, utakat, vészkijáratokat rendben, tisztán, 

szabadon kell tartani. Ezeket tárolás céljára még átmenetileg, ideiglenesen sem szabad 
igénybe venni.  
Tilos ezeket a kijárat számára szolgáló térségeket, utakat, kijáratokat eltorlaszolni, annak 

érdekében, hogy az ott dolgozók tűz- vagy robbanás esetén zavartalanul (pánik nélkül) 
távozhassanak, valamint a mentést, tűzoltást végző személyek a tűz keletkezésének vagy 

a tárolt anyagok bármely részét megközelíthessék.  
A raktárakban a villamos berendezések kapcsolóit, a közmű nyitó- és záró, valamint a 
tűzoltó készülékek előtt eltorlaszolni az utat, raktározás, tárolás céljaira felhasználni még 

átmenetileg sem szabad!  
Elektromos lámpatesttől 0,8 m távolságot kell megtartani. A raktárajtókat zárva kell 

tartani! Oda illetéktelen személyek nem léphetnek be. 
 
Kereskedelmi vendéglátó ipari egységek (Konyha, étkező, büfére) vonatkozó 

tűzvédelmi szabályok:  
A vendéglátó ipari egység területén üzemelő berendezéseknek kifogástalan műszaki 

állapotban kell lenniük, ennek betartásáért a bérlő a felelős.  
Az alkalmazottakat minden évben tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amit megfelelően 
kell dokumentálni.  
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A vendéglátó ipari egység legalább 1 db ABC jelű porraloltó kézi tűzoltó készüléket kell 
készenlétben tartani.  
A tűzoltó készülékeket állandóan könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, annak 

használatára valamennyi dolgozót ki kell oktatni.  
Elektromos hőt fejlesztő berendezést csak nem éghető anyagú alátéten és úgy szabad 

használni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.  
A vendéglátó ipari egység közlekedési útjait, a közművek / víz, gáz, villany stb. / elzáró 
szerkezeteit állandóan szabadon kell tartani, azt áruval, göngyöleggel eltorlaszolni még 

ideiglenesen sem szabad.  
A tevékenység során keletkezett hulladékot szükség szerint, de legalább naponta el kell 

távolítani.  
 
Vizes blokk (fürdők, mosdók, WC-k):  

A fürdőkben, a mosdókban, a WC-kben és előterükben éghető anyagok és tisztítószerek, 
takarító eszközök tárolása TILOS!  

 
Gépjárműtároló (parkoló):  
A gépjárművek csak a kijelölt parkolóhelyekre állhatnak be.  

A gépjárműtároló területén semmilyen olyan tevékenységet – javítást, kenőolaj cserét, 
üzemanyag fel-, illetve lefejtést, stb. – végezni nem szabad, ami az éghető folyadék 

elcsöpögésével, elfolyásával járhat.  
A gépjárműtároló területén semmilyen éghető anyag nem tárolható.  

Mozgásképtelen járművet a gépjárműtároló területén nem szabad tárolni.  
A gépjárműtároló tér megvilágításáról – áramkimaradás, áramszünet esetére is – 
gondoskodni kell.  

A gépjárművek közlekedésére szolgáló utakon olyan tárgyat vagy berendezést, amely a 
gépjárművek mozgását akadályozhatja, elhelyezni még ideiglenesen sem szabad. Ezeken 

az utakon megállni nem szabad, esetleg mozgásképtelenné vált járművet az útról el kell 
távolítani.  
 

Öltöző helyiségek:  
A helyiségekben éghető anyagot és éghető folyadékot tárolni TILOS!  

A dohányzási tilalmat az öltöző bejárati ajtaján kívülről és belülről megismételve 
szabványos jelzőtáblával kell tiltani.  
Az öltöző szekrényekben csak ruhanemű és tisztálkodó felszerelés tárolható.  

 
Szilárd éghető anyagok szabadban történő tárolása:  

Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet.  
A tároló hely 5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan  
TILOS.  

A tároló helyet úgy kell kijelölni, hogy az esetleges tűz esetén a vízzel való oltás 
megoldható legyen.  

 
Stúdió helyiségek, színpadtér és a nézőtér előírásai  
A gépeket csak hozzáértő, vizsgázott személy kezelheti. A gép kezelőjének az előadás ideje 

alatt a gép mellett kell tartózkodnia.  
Az előadás megkezdése előtt a kiüríthetőség feltételeit biztosítani kell.  

A nézőtér közlekedési útjait, bejáratait, a tűzoltó felszereléshez vezető utakat állandóan 
teljes szélességben szabadon kell tartani.  
A stúdiók területén a nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Az előadás területén az ott 

keletkezhető tüzek oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell elhelyezni.  
A nézőtérre botot, esernyőt és más, a szabad közlekedést akadályozó tárgyat bevinni tilos!  

Díszleteket a színpadon úgy kell elhelyezni, hogy a díszletezett színpad mindkét oldalán 1 
méter, a díszlet mögött pedig 80 cm széles közlekedési út biztosítva legyen.  
A rendezvényeken a világosító berendezéseket kezelő szakember a helyét nem hagyhatja 

el.  



 17 

Színpadon tűzveszélyes tevékenység végzésével járó tevékenységet esetén, továbbá 
pirotechnikai anyag felhasználásával járó előadás, műsor során meg kell vizsgálni, hogy a 
vonatkozó jogszabályok alapján szükséges-e a tevékenység engedélyezése, vagy az 

engedély nélkül végezhető.  
Amennyiben a tevékenység engedély köteles a pirotechnikusnak be kell szerezni az 

engedélyt, amit az intézmény illetékesének be kell mutatni. Az engedélyben külön előírások 
lehetnek az anyag tárolására, tűzoltó készülék illetve tűzoltási ismeretekkel rendelkező 
személy helyszínen történő biztosítására.  

Amennyiben a tevékenység nem engedély köteles abban az esetben is legalább egy fő 1 db 
6 kg-os tűzoltó készülékkel legyen készenlétben. A rendezésért felelős személy köteles az 

előadás után a tüzet okozható mindenféle szabálytalanságot megszüntetni.  
Az összes kijáratot a rendezvények befejezéséig nyitva kell tartani.  
 

Vendégekre vonatkozó előírások  
A vendégek kötelesek betartani a tűzgyújtási és dohányzási tilalomra vonatkozó 

előírásokat, melyről az elhelyezett piktogramok tájékoztatnak.  
A saját sátrakban tilos a dohányzás, hő termelő készülék használata, illetve nagyobb 
mennyiségű tűzveszélyes folyadék, vagy tűz és robbanás veszélyes gázpalack és éghető 

anyag tárolása.  
Tűz csak a kijelölt tűzrakó helyen rakható, megfelelő felügyelet biztosítása mellett.  

Tűzriadó, bombariadó esetén mindenki köteles a rendezőség által meghatározott helyre 
menni és a veszélyhelyzet elhárításáig ott tartózkodni. 
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OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV 
 

Az oktatás időpontja:……………..év…………………………hó…………..nap 

 
Az OKTATÁS HELYSZÍNE: 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

Az oktató neve:………………………………Aláírása:…………………………………… 
 

Az oktatás jellege:  Előzetes        Ismétlődő     Rendkívüli 
 

Az oktatás formája:  Elméleti  Gyakorlati 

 
Az oktatás tárgya, szemléltetése, gyakoroltatása: 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

AZ OKTATÁSBAN RÉSZESÜLT 

sor-

szám 

név munkakör aláírás 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   



 19 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



 20 

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 21 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


