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Összhangban	 az	Országos	Tűzvédelmi	 Szabályzat	 kiadásáról	 szóló	 54/2014.	 (XII.	 5.)	 BM	 rendelet,	 a	 tűz	
elleni	 védekezésről	 a	műszaki	mentésről	 és	a	 tűzoltóságról	 szóló	 1996.	 évi	XXXI.	 törvény,	a	 tűzvédelmi	
szabályzat	készítéséről	szóló	30/1996.	(XII.	6.)	BM	rendelet	rendelkezéseivel.	
	
Jelen	 szabályozás	 célja,	 azon	 követelmények,	 feladatok,	 használati	 és	 működési	 tűzvédelmi,	
biztonságtechnikai	szabályok	meghatározása,	melyek	betartása	során	elkerülhetők,	illetőleg	a	minimálisra	
csökkenthetők	a	tűz,	baleset,	tömegszerencsétlenségek	kialakulásainak	veszélyei.		
	
Célunk,	hogy	amennyiben	mégis	bekövetkezik	egy	nem	várt	esemény,	veszélyhelyzet,	úgy	mindenki,	aki	a	
rendezvény	biztonságos	lebonyolításán	dolgozik,	vagy	abban	részt	vesz,	ismerje	a	veszélyhelyzet	esetére	
meghatározott	elvégzendő	feladatait.		
	
A	 tűzvédelmi	 dokumentáció	 alapjaiban	 határozza	 meg	 a	 rendészeti	 tárgyban	 a	 rendezvényen	 folyó	
bármely	 tevékenység	 biztonságos,	 rendezett,	 rendeltetésszerű	 működésének	 biztosítását,	 illetőleg	 nem	
várt	rendvédelmi	tárgyú	események,	cselekmények	kapcsán	végrehajtandó	feladatokat.	
	
A	 CREATIVE	 SOUL	 Kft.	 (továbbiakban:	 Kft.)	 tűzvédelmi	 feladatainak	 végzésére	 önálló	 tűzvédelmi	
szervezet	 nincs,	 a	 feladatokat	 minden	 dolgozó	 a	 munkaköri	 feladataihoz	 kapcsolódóan	 a	 tűzvédelmi	
szabályzatban	meghatározott	körben	köteles	ellátni.	
	
A	 tűzvédelmi	 feladatok	 ellátása	 során	 különös	 felelősség	 és	 feladathalmaz	 hárul:	 az	 ügyvezetőre,	 a	
rendezvényszervezőre,	 a	 rendezőkre,	 valamint	 a	 rendezvény	 lebonyolítását	 felügyelő	 és	 biztosító	
biztonsági	személyzetre.	
	
A	 szabályzat,	 ezen	 passzusában	 felhívom	 a	 figyelmét,	 minden	 munkavállalónak,	 hogy	 a	 szabályzatban	
foglaltak	megszegése	a	2012.	évi	I.	törvény	rendelkezései	értelmében	rendkívüli	felmondással	járhat.	
	
„2012.	 évi	 I.	 Tv.	 78.	 §	(1)	 A	 munkáltató	 vagy	 a	 munkavállaló	 a	 munkaviszonyt	 azonnali	 hatályú	
felmondással	megszüntetheti,	ha	a	másik	fél	
a)	a	munkaviszonyból	származó	lényeges	kötelezettségét	szándékosan	vagy	súlyos	gondatlansággal	jelentős	
mértékben	megszegi,	vagy	
b)	egyébként	olyan	magatartást	tanúsít,	amely	a	munkaviszony	fenntartását	lehetetlenné	teszi.”		
	
A	 Kft.	 dolgozói	 a	 tűzvédelmi	 szabályzatban	 foglaltak	 szándékos,	 vagy	 gondatlan	 megszegéséből	 eredő	
szabálysértésekért	 anyagi	 felelősséggel	 tartoznak	 az	 érintett	 hatóságok	 ellenőrzése	 során	 kiszabott	
bírságok	tekintetében.	
	
A	 rendezvény	 területén	 tevékenységet	 végző	 külsős	 vállalkozók,	 társaságok,	 jogi	 személyiségek,	
vendéglátó	és/vagy	kereskedelmi	egységet	üzemeltető	magán	és	jogi	személyek	a	szabályzatban	foglaltak	
szándékos,	vagy	gondatlan	megszegéséből	eredő	szabálysértésekért	büntetőjogi	felelősséggel	tartoznak	az	
érintett	 hatóságok	 irányában,	 valamint	 a	 hatóságok	 ellenőrzése	 során	 anyagi	 felelősséggel	 tartoznak	
kiszabott	bírságok	tekintetében.	
	
A	 Kft.	 ügyvezetője	 által	 meghatalmazott	 személy	 jogosult	 a	 fentebb	 felsorolt	 külsős	 –	 szerződéses	
vállalkozások	tevékenységének	azonnali	szüneteltetésére,	megszüntetésére,	amennyiben	a	szabályzatban	
foglaltakat	megszegik,	és	veszélyeztetik	a	tűzvédelmi	szempontból	biztonságos	működést.	
	
Sopron,	2018.	március	8.	
	 	 	 	 	 	
	 ...........................................................................................		
	 Felelős	rendezvényszervező	
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1. A	RENDEZVÉNY		

	
Jelen	 szabályozás	 célja,	 hogy	 a	 balatonfüredi	 strand-parkoló	 területén	 megrendezésre	 kerülő	
rendezvény	 során	 érvényre	 juttassuk	 mindazon	 tűzvédelmi	 követelményeket,	 amelyet	 egy	
rendezvény	során	szükséges	megtartani.	
A	szabályozás	elsősorban	az	54/2014.	(XII.5.)	BM	rendelettel	hatályba	léptetett	Országos	Tűzvédelmi	
Szabályzat	 alapján	 az	 olyan	 szabadtéri	 rendezvény	 esetén	 érvényes,	 amely	 az	 1000	 fő	 egyidejű	
látogatói	 létszámot	 vagy	 5000	 m2	 területet	 meghaladó	 szervezett	 eseményre	 vonatkozó	
rendelkezései	alá	tartozik.		
A	szervezett	esemény	kifejezetten	rendezvény	tartási	területe	nem	haladja	meg	az	5.000	m2	területet.	
A	 kijelölt	 gépjármű	 parkolókat	 nem	 soroltuk	 ezen	 területbe.	 A	 rendezvény	 során,	 az	 elmúlt	 évek	
tapasztalatai	alapján,	az	egy	adott	időpontbeli	időszakban	a	látogatói	létszámot	1000	fő	nagyságban	
határozzuk	 meg,	 így	 a	 tűzvédelmi	 előírások	 követelmények	 kidolgozásakor	 ezt	 vettük	 alapul	 és	
figyelembe.	
 
 

1.1. A	RENDEZVÉNY	BEMUTATÁSA	
	

1.1.1. Rendező	és	adatai:	
Név:		 CREATIVE	SOUL	Kft.	
Címe:	 8200	Veszprém,	Alsóerdő	utca	4.	F.	ép	
Ügyvezető:	 Farkas	Szilárd	Péter		
	
Kontakt	személy:	 Oláh	László	
Elérhetőség:	 (70)	545	0119	
Kontakt	személy:	 Császár	Attila	
Elérhetőség:	 (70)	633	8840	

	
1.1.2. A	rendezvény	megnevezése:	

11.	Balatonfüredi	Tuning	Találkozó	
	

1.1.3. A	rendezvényhez	kapcsolódó	szolgáltatások	megnevezése:	
Autó	bemutató	
Vendéglátás	

	
1.1.4. A	 rendezvény	 gyakorisága,	 megtartásának	 napja	 a	 kezdésének	 és	 befejezésének	

időpontja:	
A	rendezvény	kezdetének	időpontja:	 2018.	április	14.	09.00	óra	
A	rendezvény	befejezésének	időpontja:	 2018.	április	14.	18.00	óra	

	
1.1.5. A	rendezvény	helyszíne,	területe:	

8230	Balatonfüred,	Kisfaludy	strand	parkoló	(hrsz.	409.)	
	

A	rendezvénytartási	terület	meghaladja	az	5.000	m2	területet.	A	kijelölt	gépjármű	parkolók	a	
kiegészítő	infrastruktúrához	tartozik,	így	azt	nem	soroltuk	ezen	területbe.		
	

1.1.6. A	rendezvény	befogadóképessége:	
A	rendezvény	várható	egyidejű	nézőszáma		 800	fő	
(az	elmúlt	évek	tapasztalataiból	kiindulva)	 	
A	rendezvény	befogadóképessége:	 1.000	fő	
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1.2. A	RENDEZVÉNY	HELYSZÍNE	
	

1.2.1. Megközelítés	normál	helyzetben:	
Gépjárművel	 megközelíthető	 a	 Munkácsy	 Mihály	 utca	 felől,	 a	 Gemering	 utca	 felől	 valamint	
gyalogosan	az	Aranyhíd	sétány	felől.	A	területet	keresztül	szeli	a	Horgász	köz.	A	rendezvény	
területét	 mobil	 kerítéssel	 zárjuk	 le	 a	 Gemering	 és	 a	 Munkácsi	 Mihály	 utcai	 bejáratokat	
szabadon	 hagyva.	 Továbbá	 az	 Aranyhíd	 sétány	 felőli	 oldalon	 több	 ponton	 oldható	 kerítést	
állítunk	 fel	 így	 biztosítva	 a	 menekülési	 útvonalakat.	 A	 terület	 pontos	 alaprajzát,	 a	 kapuk	
elhelyezkedését	és	a	menekülési	pontok	elhelyezkedését	a	térképes	mellékletben	feltüntettük.	
	

1.2.2. Megközelítés	veszélyhelyzetben:	
A	 rendezvény	 helyszíne	 beavatkozás	 taktikai	 szempontból	 egyként	 kezelendő,	 nincsenek	
rendezvény	helyszínek	külön	megjelölve.	
	
Beavatkozás	szempontjából	a	rendezvény	helyszínéül	szolgáló	közterületen	kiépített	aszfaltos,	
kavicsos-murvás	 útvonalak	 alkalmasak	 a	 tűzoltó	 gépjárművekkel	 történő	 közlekedésre,	
azokkal	a	területen	tolatás	nélkül	lehet	elhagyni	a	helyszínt.	

 
1.2.3. Terület	felosztási	egységei	

A	 terület	 legfontosabb	 egységei	 funkciók	 tekintetében	 és	 az	 ott	 egyidejűleg	 tartózkodó	
vendégek	 jelenléte	 alapján	 veszélyesség	 szerint	 kerülnek	 meghatározásra.	 Ezek	 alapján	 az	
alábbi	területeket	jelöljük	meg:	

	
• Parkoló	
• Közreműködői	terület	

	
	
1.3. JOGSZABÁLYI	KÖRNYEZET	

	
A	rendezvényre	vonatkozó	legfontosabb	jogszabályok	az	alábbiak:	
	

Az	 integrált	 tűzvédelmi	 dokumentáció	 tartalmazza	 az	 1996	 évi.	 XXXI.	 Tv.	 a	 tűz	 elleni	
védekezésről,	 a	 műszaki	 mentésről	 és	 a	 tűzoltóságról,	 az	 54/2014.	 (XII.	 5.)	 BM	 rendelettel	
hatályba	léptetett	Országos	Tűzvédelmi	Szabályzat,	a	30/1996.	(XII.	6.)	a	tűzvédelmi	szabályzat	
készítéséről	 valamint	 a	 9/2015.	 (III.	 25)	 a	 hivatásos	 katasztrófavédelmi	 szerveknél,	 az	
önkormányzati	és	létesítményi	tűzoltóságoknál,	az	önkéntes	tűzoltó	egyesületeknél,	valamint	az	
ez	 irányú	 szakágazatokban	 foglalkoztatottak	 szakmai	 képesítési	 követelményeiről	 és	 szakmai	
képzéseiről	szóló	jogszabályokban	meghatározott	követelményeket.	
Tűzvédelmi	Műszaki	Irányelv	-	Szabadtéri	Rendezvények		
A	személy-	és	vagyonvédelmi,	valamint	a	magánnyomozói	tevékenység	szabályairól	szóló	2005.	
évi	CXXXIII.	törvény.	
A	Rendőrségről	szóló	1994.	évi	XXXIV.	törvény	
A	 rendezvények	 rendjének	 biztosításával	 kapcsolatos	 rendőri	 feladatokról	 szóló	 15/1990.	 (V.	
14.)	BM	rendelet	
MSZ	 EN	 ISO	 7010:2013	 Grafikus	 szimbólumok.	 Biztonsági	 színek	 és	 biztonsági	 jelzések.	
Regisztrált	biztonsági	jelzések		
MSZ	 ISO	16069:2009	Grafikai	 jelképek.	Biztonsági	 jelek.	Menekülési	útirányt	 jelző	 rendszerek	
(SWGS-ek)		
MSZ	 1600-13:1982	 Létesítési	 biztonsági	 szabályzat	 1000	 V-nál	 nem	 nagyobb	 feszültségű	
erősáramú	villamos	berendezések	számára.	Színházak	és	hasonló	kulturális	létesítmények		
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MSZ	 HD	 60364-7-717:2010	 Kisfeszültségű	 villamos	 berendezések.	 7-717.	 rész:	 Különleges	
berendezésekre	 vagy	 helyekre	 vonatkozó	 követelmények.	 Mobil	 vagy	 szállítható	 egységek	
(angol	nyelvű)	
MSZ	 HD	 60364-7-714:2013	 Kisfeszültségű	 villamos	 berendezések.	 7-714.	 rész:	 Különleges	
berendezésekre	 vagy	 helyekre	 vonatkozó	 követelmények.	 Szabadtéri	 világítóberendezések	
(angol	nyelvű)	
MSZ	 2364-711:2003	 Épületek	 villamos	 berendezéseinek	 létesítése.	 7-711.	 rész:	 Különleges	
berendezésekre	vagy	helyiségekre	vonatkozó	követelmények.	Kiállítások,	bemutatók	és	standok	

 
 
1.4. A	RENDEZVÉNY	LÁTOGATOTTSÁGA:	

	 	
1.4.1. Várható	nézőszámok	időszakos	felosztásban:	

	
A	látogatók	nagy	része	folyamatosan	a	rendezvény	helyszínen	tartózkodik,	a	látogatók	kisebb	
része	várhatóan	a	rendezvény	előtti	napon	a	városba	érkezik.	Az	autósok	Balatonfüreden	és	a	
környékbeli	településeken	autóznak,	túráznak	gépjárműveikkel.	A	vendégek	legnagyobb	része	
a	rendezvény	napon	a	délelőtti	órákban	érkezik.	
	
A	 vendégek	 a	 rendezvény	 napján,	 a	 rendezvény	 zárását	 követően	 19.00	 óra	 magasságában	
elhagyják	a	helyszínt.	
	
A	rendezvény	napi	egyidejű	maximális	látogatószáma	hozzávetőlegesen	800	fő.	
A	rendezvény	egyidejű	befogadóképessége,	az	elkerített	területen	belül:	1.000	fő	

	
1.4.2. Demográfia	adottságok:	

Az	esemény	az	ország	egyik	legjelentősebb	autós	márka	rendezvénye,	 látogatói	főleg	magyar	
állampolgárok,	de	előfordulhatnak	külföldi	országokból	is.	A	rendezvény	vendégkörét	döntően	
a	20-40	év	közötti	korosztály	alkotja.	

	
1.4.3. Mozgásukban	 és	 cselekvőképességükben	 korlátozottak	 részére	 nyújtott	 speciális	

intézkedések:	
A	 rendezvény	 szervezői	 segítik	 a	 mozgásukban	 és	 cselekvőképességükben	 korlátozott	
személyek	eligazodását.	Esetleges	kiürítés,	menekítés	esetén	a	biztonsági	személyzet	kiemelt	
figyelmet	fordít	rájuk.	

	
1.4.4. Belépés	a	rendezvényre	

A rendezvényre történő bejutás a karszalag felhelyezése után lehetséges. A rendezvényen 
résztvevőket karszalaggal látjuk el. Beléptetéskor és a kilépéskor nincs szükség a résztvevők 
számlálására, mivel nem kerül kiadásra 1000 db-nál több karszalag, így a rendezvényen pontosan 
meghatározható a létszám. 
	
 

1.5. INFRASTRUKTÚRA	ISMERTETÉS	
	

1.5.1. Közművek	bemutatása	(Közműnyitó	és	elzáró	berendezési	eszközök)	
A	 terület	 kiépített	 infrastruktúrával	 rendelkezik,	 egyéb	 infrastruktúra	 telepítése	 nem	
szükséges.	
	
A	 rendezvényen	 vezetékes	 gáz	 használat	 nem	 történik,	 a	 vendéglátó	 egységek	 kizárólag	
biztonsági	 lefúvató	 szelepes	 PB	 technológiát	 használhatnak.	 Tartalék	 palackok	 tárolása	 nem	
megengedett.	 A	 normál	 PB	 palackok	 használata	 a	 rendezvény	helyszínén	 TILOS!	 A	meglévő	
vendéglátó	 egység	 biztosítja	 az	 étel	 és	 ital	 kereskedelmet,	 a	 rendezvény	 szervezőjétől	
függetlenül.	
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A	 rendezvénytől	 függetlenül	 egyénileg	 felállított	 árusok	működéséért	 a	 rendezvényszervező	
felelősséget	 nem	 vállal.	 Az	 előző	 évek	 tapasztalataiból	 adódóan	 előfordulhat,	 hogy	 árusok	
jelennek	 meg	 a	 rendezvény	 helyszínén,	 vagy	 annak	 közvetlen	 közelében.	 Szükség	 esetén	
jelezzük	a	közterület	felügyeletnek,	vagy	szükség	esetén	a	katasztrófavédelmi	kirendeltségnek.	

	
 
1.6. HASZNÁLT	RENDEZVÉNYTECHNIKAI	ELEMEK	

	
A	rendezvényen	telepített	színpad,	valamint	tömegtartózkodásra	szolgáló	és	500	m2-nél	nagyobb	
ponyvaszerkezetű	építmény	nem	kerül	felállításra.	A	rendezvényen	3,00	m	x	3,00	m	alapterületű,	
nyitott	 sátrak	 létesítése	 tervezett,	 melyek	 a	 különböző	 technikai	 bázisok	 fedését	 valamint	 a	
kereskedelmi	és	 vendéglátó	egységek	 fedését	 szolgálja	A	 ponyvaszerkezetű	 építmények	 sem	 az	
alapterület	 nagysága,	 sem	 a	 befogadóképessége	 okán	 nem	 minősül	 az	 OTSZ	 szerinti	
ponyvaszerkezetű	építmény	kategóriába.	
A	 rendezvény	szervezői	megkövetelik,	hogy	az	eseményen	azon	eszközök,	melyek	a	7/2007.	 (I.	
22.)	 GKM	 rendeletnek	 a	 mutatványos	 berendezések	 biztonságosságára	 vonatkozó	 irányadó	
rendelkezéseiről	hatálya	alá	tartoznak,	csak	oly	módon	kerülhessenek	felállításra,	mely	megfelel	a	
hivatkozott	jogszabályi	követelményeknek.	
	
 

1.7. BIZTONSÁGTECHNIKAI	INFRASTRUKTÚRA:	
	

A	 rendezvényen	 élőerős	 dolgozói	 személyzet	 a	 biztonságvédelem	 alapja.	 Minimálisan	 minden	
megkezdett	200	fő	résztvevőnként	1	fő,	a	rendezvényszervező	által	kinevezett	biztonsági	személy	
kerül	 vezénylésre.	 A	 rendezvény	napján	 legalább	5	 fő	 biztonsági	 személy	 teljesít	 szolgálatot.	 A	
biztonsági	személyeket	a	felelős	rendezvényszervező	jelöli	ki,	de	nem	kerül	megbízásra	hivatalos	
személy	 és	 vagyonőr	 végzettségű	 biztonsági	 személy.	 Az	 őrök	 a	 beléptetésnél	 és	 a	 kijáratok,	
vészkijáratok	közelében	helyezkednek	el.	

	
	

1.8. KRITIKUS	INFRASTRUKTÚRA	
	
A	 rendezvényen	 és	 közvetlen	 környezetében	 nem	 található	 kritikus	 infrastruktúra,	 melyet	 a	
rendezvény	veszélyeztetne.	
	
	

1.9. ADATKEZELÉSI	NYILATKOZAT:	
	

Jelen	 tűzvédelmi	 dokumentáció	 elérhető	 és	 megtekinthető	 a	 rendezvény	 ideje	 alatt	 a	 felelős	
rendezvényszervezőnél.	

	
1.10. A	TŰZVÉDELMI	DOKUMENTÁCIÓ	ELÉRHETŐSÉGE:	

	
Jelen	 dokumentáció	 bizalmas	 adatokat	 tartalmaz,	 felhasználása,	 sokszorosítása,	 a	
rendezvényszervező	Kft.	írásos	engedélye	nélkül	szigorúan	tilos!	
	



11. Balatonfüredi Tuning Találkozó | Tűzvédelmi Szabályzat MT/2018/03/20-M 

 

7 

 
2. TŰZVÉDELMI	FELADATOK	(TŰZVÉDELMI	SZABÁLYZAT)	
	

Az	 1996.	 évi	 XXXI.	 Tv.	 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.		
	
(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.		
	
A	9/2015	(III.25)	BM	rendelet	7.	§	(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.	
 

2.1. TŰZVÉDELMI	FELADATOK	MEGHATÁROZÁSA 
	
Minden	felelős	vezető	köteles	jelen	dokumentációban	foglaltakat	megismerni,	áttanulmányozni	és	
a	 rájuk	 vonatkozó	 részeit	 elsajátítani.	 A	 rendezvény	 építése,	 a	 rendezvény	 ideje	 valamint	 a	
rendezvény	bontása	alatt	nem	lehet	hivatkozási	alap	a	jelen	dokumentációban	foglalt	tűzvédelmi	
és	 biztonságtechnikai	 feladatok,	 előírások,	 elvárások	 nem	 ismerete	 az	 esetleges	 polgári	 jogi	 és	
büntetőjogi	felelősségre	vonás	alól.	

	
2.1.1. Rendező,	felelős	rendezvényszervező	tűzvédelmi	feladatai 

 
Feladatait	 megosztja,	 delegálja	 a	 rendezvény	 biztonságosságában	 feladatot	 ellátó	
vezetőkkel	 és	 irányukban,	 azonban	 a	 rendezvény	 felfüggesztése	 a	 hivatkozott	
jogszabály	 szerint	 a	 felelős	 rendezvényszervező	 döntési	 kompetenciája	 és	
kötelezettsége.	

	
A	 rendezvényre	 vonatkozó	 tűzvédelmi	 használati	 szabályok	 maradéktalan	 betartásáért	 és	
betartatásáért	a	rendezvényszervező	a	felelős.	
	
A	rendezvény	lebonyolításáért	felelős	vezető	révén,	a	munkavégzésükhöz	szükséges	feltételek	
biztosításával,	 érvényt	 szereztet	 a	 rendezvényre	 vonatkozó	 tűzvédelmi	 jogszabályi	
előírásoknak.	
	
Gondoskodik	arról,	hogy	a	rendezvény	területét	csak	a	megállapított	rendeltetésnek	a	bérleti	
szerződésben	foglalt	megállapodásoknak	megfelelően	használják.	
	
Az	 irányítása	 alá	 tartozó,	 létesítmény,	 szabad	 tér,	 rendezvény	 helyszínen	 az	 alkalmazott	
technológiai	 rendszerek	 megvalósításával,	 üzemeltetésével	 és	 fejlesztésével	 összhangban	
gondoskodik	 a	 jogszabályokban	 és	 kötelezően	 alkalmazandó	 szabványokban	 meghatározott	
követelmények	 megtartásáról,	 valamint	 a	 tevékenységi	 körrel	 kapcsolatos	 veszélyhelyzetek	
megelőzéséről,	és	elhárításának	feltételeiről.	
	
Intézkedik	 a	 vonatkozó	 tűzvédelmi	 előírások,	 biztonsági	 intézkedések	 írásbeli	
meghatározásáról.		
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Épületrész,	 helyiség,	 terület	 bérbeadása	 esetén,	 a	 bérbevevővel	 kötött	 szerződésben	 rögzíti,	
hogy	 a	 tűzvédelmi	 előírásoknak	 (használati	 szabályoknak)	 való	 érvényszerzés	 milyen	
mértékben	képezi	a	bérlő,	használó	illetve	a	bérbeadó	feladatát.	
	
Szükség	szerint,	de	 legalább	a	 rendezvény	szervezésének	megkezdése	előtt	beszámoltatja	az	
előzőekben	felsorolt,	a	rendezvény	biztosításában	résztvevő	felelős	személyeket	a	tűzvédelmi	
helyzet	alakulásáról,	 az	elvégzendő	 feladatokról,	 s	amennyiben	szükséges	 intézkedést	 tesz	–	
felelős	 személy	 és	 határidő	megjelölésével	 –	 a	 hiányosságok	megszüntetésére	 a	 tűzvédelmi	
helyzet	javítására.	
	
A	 rendezvény	 helyszín	 építészeti	 és	 tűzvédelmi	 előírásoknak	 megfelelő	 használatáról,	 a	
szabályos	használat	feltételeinek	biztosításáról	intézkedik.	
	
Gondoskodik	 a	 rendezvény	 helyszín	 tűzvédelmi	 szempontból	 történő	 biztonságos	
üzemeltetésének	személyi	és	tárgyi	feltételeiről.	
	
Tűzvédelmi	ügyekben	képviseli	a	vállalkozást,	teljes	hatáskörben	eljár	a	tűzvédelmi	hatósági	
és/vagy	szakhatósági	ügyekben.	
	
Gondoskodik	 a	 rendezvény	 helyszín	 tűzvédelmi	 használati	 szabályainak	 betartásáról	 és	
betartatásáról,	irányítja	a	dolgozók	tűzvédelmi	tevékenységét,	felel	a	tűzbiztonságért.	
	
Bérelt	 területek	 használatakor	 kapcsolatot	 tart	 a	 tulajdonossal,	 betartja	 és	 betartatja	 a	
tulajdonosi	tűzvédelmi	szabályzat	előírásait,	biztosítja	a	tulajdonosnak	az	épületre	vonatkozó	
tűzvédelmi	felülvizsgálatok	elvégzésének	lehetőségét,	a	helyiségekbe	történő	bejutást.	
	
Ellenőrzi/ellenőrizteti	 a	 tűzvédelmi	 szakvizsgához	 kötött	 munkakörben	 dolgozók	 –	
amennyiben	 vannak	 alkalmi	 munkát,	 karbantartást	 végzők	 –	 tűzvédelmi	 szakvizsga	
érvényességét.	
	
Külső	 cég	által	 végzendő	alkalomszerű	 tűzveszélyes	 tevékenység	esetén	egyeztetést	 végez	a	
feltételek	meghatározása	érdekében.	A	munkavégzést	csak	az	egyeztetés	érdekében	kiállított	a	
melléklet	szerinti	írásos	engedély	láttamozása	után	engedélyezheti.	
	
Biztosítja	a	tűzoltóság	és	a	katasztrófavédelmi	hatóság	részére	az	ellenőrzés	és	a	gyakorlatok	
tartásának	lehetőségét.	
	
Elvégezteti	az	időszakos	tűzvédelmi	felülvizsgálatokat,	vezeti	a	nyilvántartásokat,	amennyiben	
a	 bérelt	 terület	 rendelkezik	 a	 szükséges	 dokumentációkkal	 úgy	 megvizsgálja	 az	 abban	
foglaltakat	 és	 szükség	 esetén	 a	 tulajdonosnál	 kezdeményezi	 a	 feltárt	 hibák	 kijavítását.	 A	
felülvizsgálatok	 a	 kiépített	 elektromos	hálózat,	 színpadtechnika	 vonatkozásában	 kifejezetten	
értendő.	
	
A	 tűzoltó	készülékek	előírt	 időszakonkénti	ellenőrzését,	 javíttatását	 legkésőbb	a	 rendezvény	
megkezdése	 előtt	 elvégezteti.	 A	 rendezvény	 helyszínén	 készenlétben	 tartott	 tűzoltó	
készülékek	megfelelő	állapotát	ellenőrzi.	Tűzvédelmi	üzemeltetési	naplót	vezeti.	
	
Tervezi,	és	biztosítja	a	tűzvédelmi	jogszabályi	előírások	érvényesítéséhez	szükséges	személyi	
és	tárgyi	feltételeket.	
	
A	 szükséges	 pénzügyi	 tervezéshez	 figyelembe	 veszi	 a	 műszaki	 jellegű	 feladatok	 ellátásával	
meghatalmazott	személy	által	előterjesztetteket.	
	
A	 rendezvény	 idején	ellenőrzi	az	 irányítása	alá	 tartozó	biztonsági	 személyzet	 tevékenységét,	
esetleges	tűz	és	veszélyhelyzet	esetén	irányítja	és	koordinálja	a	kiürítést.	
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A	rendezvény	ideje	alatt	többször	meggyőződik	a	kiürítési	útvonalak	megfelelő	állapotáról,	a	
kijáratok	megközelíthetőségéről	 és	 nyitható	 állapotáról,	 az	 oldható	 kötésű	 kordonok,	 kapuk	
állapotáról.	
	
A	 rendezvényen	 résztvevő	 vendégek	 tűzvédelmi	 szabályszegései	 esetén	 gondoskodik	 annak	
megszüntetéséről.	
	
Gondoskodik	meghatározott	rendészeti	tárgyú	feladatainak	végrehajtásáról.	
	
Folyamatosan	 nyomon	 követi,	 hogy	 nem	 várható-e	 a	 rendezvény	 biztonságát	 veszélyeztető	
időjárás,	 ellenőrizi	 a	 biztonsági	 tervben	 és	 a	 tűzvédelmi	 szabályzatban	 meghatározott	
rendelkezések	 megtartását,	 ha	 az	 időjárás	 a	 rendezvény	 biztonságát	 veszélyezteti,	 szükség	
esetén	gondoskodik	a	rendezvény	felfüggesztéséről.	
A	 tervezett	 1.000	 fős	 egyidejű	 nézőközönségi	 létszámhoz,	 a	menekülési	 lehetőségekről,	 ill.	
valamennyi	 biztonsági	 szabályról	 tájékoztatást	 adni	 tudó	 legalább	 5	 fő	 biztonsági	
személyzetet	biztosítani.	Minden	kettőszáz	fő	résztvevő	esetén	1	fő	biztonsági	személyt	kell	
biztosítani,	melynek	meglétéért	a	rendezvényszervező	felel.	
A	 tűzvédelmi	 szabályzat	 felülvizsgálatáról	 és	 átdolgozásáról	 az	 általa	megbízott	 tűzvédelmi	
szaktanácsadó,	 intézkedik	 a	 tűzvédelmet	 érintő	 változás	 estén,	 úgy	 hogy	 az	 mindenkor	
naprakész	legyen.	
A	szabályzatban	meghatározott	 tűz	esetén	végzendő	 feladatok	gyakoroltatásáról,	oktatásáról	
az	érintetteknél	a	 rendezvény	megkezdése	előtt,	a	9/2015	(III.25)	 rendelet	 szerinti	 legalább	
középszintű	tűzvédelmi	szakképesítéssel	rendelkező	személy,	gondoskodik	a	CREATIVE	SOUL	
Kft.	 alkalmazásában	 lévők	 valamint	 a	 rendezvény	 területén	 biztonsági	 feladatokat	 ellátók	
személyek		dokumentált	tűzvédelmi	oktatásáról.	
A	 tűzvédelmi	 oktatást	 oktatási	 naplóban	 rögzíti	 a	 mellékletben	 foglaltak	 szerint,	 melyet	 a	
rendezvény	teljes	időtartama	alatt	a	helyszínen	tart.	
Intézkedik	 az	 egyéb	 a	 rendezvény	 területén	 munkát	 végző	 szervezetek	 és	 szolgáltatók	
tűzvédelmi	felvilágosításáról.	
A	 rendezvényen	résztvevő	egyéb	közreműködők	részére	 -	 igazolt	módon	–	biztosítja,	hogy	a	
rendezvény	tűzvédelmi	szabályzatában	foglaltakat,	és	a	tűz	esetén	végrehajtandó	feladatokat	
megismerjék.	
Gondoskodik	a	tűzjelzés	lehetőségéről,	és	biztosítja	a	tűzoltás	feltételeit.	
Gondoskodik	 arról,	 hogy	 a	 rendezvény	 területén,	 csak	 olyan	 készülék,	 gép,	 berendezés	
kerüljön	alkalmazásra,	melynek	használata	tűz-vagy	robbanásveszéllyel	nem	jár.	
Gondoskodik	 arról,	 hogy	 a	 rendezvény	 területén	 normál	 gázpalackok,	 és	 azzal	 üzemeltetett	
berendezések	 ne	 kerüljenek	 elhelyezésre,	 és	működtetésre.	 Biztonsági	 lefúvató	 szelepes	 PB	
palackok	használata	megengedett	a	szabályzatban	foglalt	paraméterek	szerint.	
Igazoltatni,	hogy	a	kiépített	villamos	hálózat,	berendezések	megfelelnek	a	vonatkozó	műszaki	
követelményeknek.	
Gondoskodik	arról,	hogy	az	engedélyezés	részét	képező	helyszínrajzon	feltüntetettek	szerint:	

- kerüljenek	elhelyezésre	az	árusítóhelyek,	stb,	
- legyenek	kialakítva,	megtartva	a	résztvevők	elvezetésére	szolgáló	útvonalak,	

kijáratok,	
- legyenek	biztosítva	az	oltóvíz	szerzési	helyek,	
- legyenek	biztosítva	a	tűzoltó	gépjárművek	közlekedésére	szolgáló	útvonalak.	

Gondoskodik	 arról,	 hogy	 a	 rendezvény	 területéről	 történő	 gyors	 és	 biztonságos	 menekülés	
érdekében,	 a	 kialakított	 menekülési	 lehetőségek	 biztonsági	 jelekkel	 legyenek	 jelölve	 oly	
módon,	 hogy	 a	 résztvevők	 részére	 kialakított	 terület	 bármely	 pontjáról	 legalább	 egy	 jelölés	
látható	legyen.		
Gondoskodik	 a	 szabadtéri	 rendezvény	 hangosításáról,	 úgy,	 hogy	 a	 résztvevők	 számára	
kialakított	terület	bármely	pontjáról	hallható	legyen.	
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Amennyiben	a	résztvevők	létszáma	a	tervezett	maximális	1.000	főt	50	%-al	meghaladja,	arról	
haladéktalanul	 tájékoztatja	 a	 Veszprémi	 Katasztrófavédelmi	 Igazgatóság	 ügyeletét	 /(88)	
590	622)	

 
Gondoskodik	arról,	hogy	a	menekülési	útvonalakon	nyílt	lánggal	járó	megvilágítás	ne	kerüljön	
alkalmazásra.	
A	rendezvény	helyszínén	tartja	az	engedélyezés	alapját	képező	dokumentációt.	
Haladéktalanul	 intézkedést	 tesz	 a	 bármely	 módon	 tudomására	 jutott	 hiányosság	
megszüntetésére.	
Tartós	távolléte	esetén	feladatait	a	helyettesítéssel	megbízott	személy	látja	el.	

 
2.1.2. A	műszaki	kivitelezéssel	megbízott	felelős	személy	feladatai	(műszaki	vezető)	

Felel	 a	 létesítmények	 –	 a	 bérbe	 adott	 épületek,	 épületrészek,	 helyiségek	 esetében	 a	
szerződésben	foglaltak	figyelembevételével	–	tűzvédelemmel	összefüggő	műszaki	feladatainak	
tervezéséért,	 végrehajtásáért,	 a	 hiányosságok	 megszüntetéséért,	 mindezek	 feltételeinek	
biztosításáért.	
A	 tűzvédelmi	 helyzetre	 kiható	 tevékenység	 bevezetésének	 tervezési	 fázisában	 kikéri	 arról	 a	
tűzvédelmi	szaktanácsadó	véleményét.	
Azokat	a	változásokat,	amelyek	a	tűzoltást	befolyásolhatják	köteles	szóban	azonnal	és	írásban	
is	 bejelenteni	 az	 ügyvezetőnek	 és	 a	 biztonsági	 szolgálatnak,	 valamint	 az	 illetékes	 hivatásos	
tűzoltó-parancsnokságnak.	
Gondoskodik	 arról,	 hogy	 a	 rendezvény	 területén,	 csak	 a	 technológiához	 szükséges	 olyan	
készülék,	gép,	berendezés,	technológia	kerüljön	alkalmazásra,	melynek	használata	tűz	és/vagy	
robbanásveszéllyel	nem	jár.	
Gondoskodik:	
a. a	 tűzvédelmi	 szempontú	 felülvizsgálatok	 határidőre	 történő	 elvégeztetéséről,	 a	 feltárt	

hiányosságok	megszüntetéséről.	
b. elősegíti	 a	 tűzvédelmi	 szempontú	 felülvizsgálatot	 végző	 külső	 szervezet	 vagy	 személy	

munkavégzését,	biztosítja	a	munkavégzés	feltételeit.	
c. ütemezi,	és	elvégezteti	(amennyiben	a	felülvizsgálattal	egyidejűleg	a	felülvizsgáló	azt	nem	

szüntette	 meg)	 az	 időszakos	 tűzvédelmi	 szempontú	 felülvizsgálatok	 szakanyagaiban	
rögzített	 hiányosságok	 kijavítását,	 dokumentálja	 (igazolja)	 azt,	 külső	 vállalat	 által	
elvégzett	munkák	esetén	igazolást	szerez	be	a	hiányosságok	megszüntetéséről.	

Az	olyan	gépek,	berendezések,	eszközök	használatát,	üzemeltetését	 szünetelteti,	melynél	 tűz	
vagy	robbanásveszély	áll	fenn.	
Gondoskodik	arról,	hogy	az	 irányítása	alá	 tartozó	saját	és	külsős	munkavállalók	közül	olyan	
tevékenységet	mely	tűzvédelmi	szakvizsgához	kötött,	csak	az	adott	tevékenységre	vonatkozó	
érvényes	tűzvédelmi	szakvizsgával	–	és	az	egyéb	szakmai	képesítési	feltételeknek	is	megfelelő	
–	rendelkező	személy	végezzen.	
Amennyiben	 tűzveszélyes	 tevékenység	külsős	szervvel,	vagy	személlyel	kerül	elvégeztetésre,	
úgy	azt	a	melléklet	szerinti	előzetes	írásos	feltételek	határozzák	meg.	
Gondoskodik	 arról,	 hogy	 az	 irányítása	 alá	 tartozó	 munkavállalók	 betartsák	 a	 tűzvédelmi	
előírásokat,	 a	 technológiai	 utasításokat,	 a	 munkaköri	 feladataikhoz	 kapcsolódóan	 érvényt	
szereztessenek	azoknak.	
Intézkedést	tesz	a	bármely	módon	tudomására	jutó	hiányosság	megszüntetésére,	amennyiben	
az	a	hatáskörét	meghaladja,	úgy	kéri	a	felelős	szervező	és/vagy	az	ügyvezető	intézkedéstételét.	
Havaria	 helyzetben,	 veszélyhelyzetben,	 katasztrófahelyzetben	és	 egyéb	nem	várt	 esemény	–	
eseménysor	 kapcsán	 segítí,	 támogatja	 a	 közreműködő	 mentő	 alakulatok	 munkáját.	 A	
rendezvényszervező	részéről	első	számú	vezetői	feladatokat	lát	el.	
	
Részt	 vesz	 és	 gondoskodik	 arról,	 hogy	 az	 irányítása	 alá	 tartozó	 dolgozók	 részt	 vegyenek	 a	
tűzvédelmi	oktatásokon,	egyéb	tűzvédelemmel,	tűzoltással	kapcsolatos	gyakorlatokon.	
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2.1.3. Biztonsági	feladatokkal	megbízott	személyek	tűzvédelmi	feladatai	 

Ellenőrzi,	 ellenőrizteti	 a	 kijelölt	 közlekedési	 és/vagy	 menekülési	 útvonalak	 megfelelő	
állapotát,	valamint	a	tűzoltóság	felvonulási	útvonalait	a	rendezvény	területén.	
	
A	készenlétben	 tartott	 tűzoltó	és	 tűzvédelmi	berendezések	meglétét	és	üzemképes	állapotát	
köteles	ellenőrizni,	amennyiben	rendellenességet	tapasztal	a	készülék,	berendezés	cseréjéről	a	
műszaki	vezetőn	keresztül	intézkedik.	
	
A	gépjárművek	között	kijelölt	közlekedési	útvonalak	biztosításáról	gondoskodik.	
	
Tűz	 keletkezésének	 veszélye	 esetén	 az	 elhárításhoz	 szükséges	 intézkedések	 megtétele	 a	
rendezvényszervező	tájékoztatása	azonnal!	
	
Tűz	 esetén	 a	 tűzoltás	 vezető	 irányítása	 és	 utasítása	 szerint	 tevékenykedik,	 vele	
együttműködve.	Elősegíti	a	tűz	oltásában	ténykedők	munkáját.	
	
Megismeri	 a	 rendezvényhelyszín	 lehetséges	 menekülési	 és	 menekítési	 útvonalait,	 azokat	
folyamatosan	 ellenőrzi.	 A	 résztvevők	 részére	 szükség	 esetén	 egyértelmű	 utasítást	 ad	 a	
menekülés	lehetséges	irányairól.	
	
Megismeri	 a	 tűzoltó	 készülékekkel	 történő	 tűzoltás	 szabályait,	 a	 tűzoltó	 készülékek	
készenlétben	tartási	helyeit	többször	ellenőrzi.	Szükség	esetén	intézkedik	a	tűzoltó	készülékek	
pótlásáról,	cseréjéről.	
	
Munkaköréhez	 tartozó	 területen	 a	 napi	 munkavégzésük	 során	 minden	 dolgozó	 köteles	
betartani	a	tűzvédelmi	szabályzat	előírásait.	
	
Köteles	a	szabályzatban	foglaltakat	a	rendezvényen	tartózkodókkal,	vendégekkel	betartatni.	
	
A	 rendezvényen	 résztvevő	 vendégek	 tűzvédelmi	 szabályszegései	 esetén	 gondoskodik	 annak	
megszüntetéséről.	
	
Köteles	felügyelni,	hogy	a	rendezvényen	a	rendezvénytartási	engedélyben	jóváhagyott	létszám	
felett	ne	tartózkodjon	senki.	
	
A	tűzvédelmi	eszközök	hozzáférhetőségének	biztosítása	minden	körülmények	között.	
	
Tűzvédelmi	oktatáson	köteles	részt	venni.	
	
A	 rendelkezésére	 bocsátott	 eszközöket,	 gépeket	 (főleg	 az	 elektromos	 gépeket),	
biztonságtechnikai	 eszközöket,	 felszereléseket	 munkakezdés	 előtt	 a	 kezelési	 utasításnak	
megfelelően	megvizsgálni,	azokat	rendeltetésszerűen	használni.	
	
Munkahelyén,	 felállítási	helyén,	szolgálati	helyén	rendet,	tisztaságot	tartani,	és	minden	olyan	
körülményt	megszüntetni,	ami	tüzet	okozhat.	
	
Tűzvédelmi	 szakvizsgához	 kötött	 tevékenységet	 csak	 érvényes	 szakvizsgával	 rendelkező	
személy	végezhet.	

	
Betartani	 a	 tűzvédelmi	 szabályzatban,	 technológiai	 utasításokban,	 a	 gépek,	 készülékek	
használati-kezelési	utasításaiban	foglaltakat,	a	tűzvédelmi	oktatáson	elhangzottakat.	
	 	
A	 napi	 munkavégzés,	 a	munkaidő	 befejezésekor,	 a	 rendezvény	 végén	 elvégzendő	 feladatok	
végrehajtása.	
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Egy	esetlegesen	elvégzendő	alkalomszerű	tűzveszélyes	tevékenység	megkezdése	előtt	kérni	a	
feltételek	előzetesen	írásban	történő	meghatározását,	az	arra	illetékes	vezetőtől.	
	
Betartani,	 hogy	 jogszabályban	 előírt	 tűzveszélyes	 tevékenységet	 csak	 érvényes	 tűzvédelmi	
szakvizsgával,	 hegesztést	 ezen	 túlmenően	 hegesztői	 képesítéssel	 is	 rendelkező	 személy	
végezhet,	 egyéb	 tűzveszélyes	 tevékenységet	 pedig	 csak	 az	 arra	 vonatkozó	 tűzvédelmi	
oktatásban	részesült	dolgozó	végezzen.	
	
A	tűzjelzéssel,	tűzoltás	előkészítésével,	az	oltással	kapcsolatos	feladatok	végrehajtása.	
	
Bármilyen,	 a	 tűzvédelmi	 helyzetre	 is	 kiható	 változást	 tűzvédelmi	 szempontú	 hiányosság	
azonnali	jelzése	a	munkahelyi	vezető	felé	a	hiányosság	megszüntetése	érdekében.	
	
A	tűzvédelmi	oktatásokon,	szakvizsgákon	történő	részvétel,	aláírásukkal	történő	igazolása.	
	

2.1.4. Dolgozók,	 alkalmi	 munkavállalók	 és	 a	 biztonsági	 személyzet	 tűzvédelemmel	
kapcsolatos	feladatai 
Az	 alkalmi	 munkavállalók	 és	 a	 nem	 a	 rendezvényszervező	 közvetlen	 munkavállalóinak	
tűzvédelmi	 oktatása,	 illetőleg	 a	 rájuk	 vonatkozó	 tűzvédelmi	 feladatok	 ismertetése	 az	 őket	
alkalmazók	kötelezettsége	és	felelőssége.	
Munkaköréhez	 tartozó	 területen	 a	 napi	 munkavégzésük	 során	 minden	 dolgozó	 köteles	
betartani	a	tűzvédelmi	szabályzat	előírásait.	
Köteles	a	szabályzatban	foglaltakat	a	rendezvényen	tartózkodókkal,	vendégekkel	betartatni.	
A	tűzvédelmi	eszközök	hozzáférhetőségének	biztosítása	minden	körülmények	között.	
A	tűzvédelmi	eszközök	használatát	köteles	megismerni.	
Tűzvédelmi	oktatáson	köteles	részt	venni.	
A	 rendelkezésére	bocsátott	eszközöket,	gépeket	 (főleg	az	elektromos	gépeket)	munkakezdés	
előtt	a	kezelési	utasításnak	megfelelően	megvizsgálni,	azokat	rendeltetésszerűen	használni.	
Munkahelyén	rendet,	tisztaságot	tartani,	és	minden	olyan	körülményt	megszüntetni,	ami	tüzet	
okozhat.	
Tűzvédelmi	 szakvizsgához	 kötött	 tevékenységet	 csak	 érvényes	 szakvizsgával	 rendelkező	
személy	végezhet.	
Tűz	 keletkezésének	 veszélye	 esetén	 az	 elhárításhoz	 szükséges	 intézkedések	 megtétele	 a	
biztonsági	vezető	azonnali	tájékoztatásával.	
Tűz	esetén	a	Cselekvési	Terv,	valamint	a	Szabályzat,	tűzesetén	elvégzendő	feladatok	részben	
foglaltak	szerint	tevékenykedni.	
Köteles	betartani	a	tűzvédelmi	szabályzatban,	technológiai	utasításokban,	a	gépek,	készülékek	
használati-kezelési	 utasításaiban	 foglaltakat,	 a	 tűzvédelmi	 oktatáson,	 szakvizsga	 előkészítő	
tanfolyamokon	elhangzottakat.	
A	napi	munkavégzés,	a	munkaidő	befejezésekor	elvégzendő	feladatok	végrehajtása.	
Egy	esetlegesen	elvégzendő	alkalomszerű	tűzveszélyes	tevékenység	megkezdése	előtt	kérni	a	
feltételek	előzetesen	írásban	történő	meghatározását,	az	arra	illetékes	vezetőtől.	
Betartani,	 hogy	 jogszabályban	 előírt	 tűzveszélyes	 tevékenységet	 csak	 érvényes	 tűzvédelmi	
szakvizsgával,	 hegesztést	 ezen	 túlmenően	 hegesztői	 képesítéssel	 is	 rendelkező	 személy	
végezhet,	 egyéb	 tűzveszélyes	 tevékenységet	 pedig	 csak	 az	 arra	 vonatkozó	 tűzvédelmi	
oktatásban	részesült	dolgozó	végezzen.	
A	tűzjelzéssel,	tűzoltás	előkészítésével,	az	oltással	kapcsolatos	feladatok	végrehajtása.	
Bármilyen,	 a	 tűzvédelmi	 helyzetre	 is	 kiható	 változás,	 tűzvédelmi	 szempontú	 hiányosság	
azonnali	jelzése	a	munkahelyi	vezető	felé	a	hiányosság	megszüntetése	érdekében.	
A	tűzvédelmi	oktatásokon,	szakvizsgákon	történő	részvétel,	aláírásukkal	történő	igazolása.	
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Káresemény,	 veszélyhelyzet	 bekövetkezése	 esetén	 köteles	 a	 rendezvényszervező	
intézkedéseit	maradéktalanul	végrehajtani.	
	

2.1.5. Közreműködők	tűzvédelmi	feladatai 
 
Minden	 közreműködő,	 alvállalkozó	 köteles	 a	 rendezvényszervező	 által	 megkötött,	
aláírt	 és	 elfogadott	 szerződésében	 foglaltakat	 megismerni,	 áttanulmányozni	 és	 az	
abban	 foglaltakat	 maradéktalanul	 betartani	 és	 betartatni.	 A	 rendezvény	 építése,	 a	
rendezvény	 ideje	 valamint	 a	 rendezvény	 bontása	 alatt	 nem	 lehet	 hivatkozási	 alap	 a	
felelősségre	 vonás	 alól	 a	 vonatkozó	 tűzvédelmi	 és	 biztonságtechnikai	 feladatok,	
előírások,	elvárások	nem	ismerete,	 sem	a	CREATIVE	SOUL	Kft.,	 sem	pedig	az	 illetékes	
hatósági,	szakhatósági	szervek	általi	felelősségre	vonás	alól.			

	
A	 vendéglátó	 és	 kereskedelmi	 egységeknek	 tűzvédelmi	 szabályzattal	 kell	 rendelkezniük,	
amennyiben	 arra	 jogszabály	 (1996.	 évi	 XXXI.	 Tv.)	 és/vagy	 a	 szervező	 CREATIVE	 SOUL	 Kft.	
kötelezi	őket.	
„1996.	évi	XXXI	Tv.	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.	
„(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.”	
„1996.	évi	XXXI.	Tv	22.	§	 (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.”	
A	 bérelt	 területen,	 szabad	 téren,	 épületrészben,	 építményben,	 az	 előzőekben	
megállapodottaktól	 eltérő	 bárminemű	 átalakítást	 (pl.:	 épületszerkezeten,	 villamos,	 világító	
berendezésen,	 stb.)	 a	 használat	 terén	 tervezett	 változtatást	 az	 ügyvezető	 vagy	 a	 felelős	
rendezvényszervező	 előzetes	 engedélyével	 –	 amennyiben	 szükséges,	 úgy	 a	 hatósági	
engedélyek	beszerzését	követően	–	végezhetnek.	
A	működésük	kapcsán	megkötött	szerződésben	és	annak	mellékleteiben	foglaltakat,	valamint	
az	 előzetesen,	 a	 működésük	 előtt	 és	 alatt	 írásban	 vagy	 elektronikus	 úton	 megküldött	
biztonságtechnikai,	 és	 egyéb	 szabályokat	 maradéktalanul	 köteles	 betartani.	 A	 bekért	
dokumentációkat,	 tanúsítványokat,	 megfelelőségi	 igazolásokat,	 kivitelezői	 nyilatkozatokat,	
köteles	rendelkezésre	bocsájtani	az	abban	meghatározott	határidőket	figyelemben	tartva.	
Érvényt	 szerez,	 ill.	 érvényt	 szereztet	 a	 napi	 munkavégzés	 során,	 a	 használatukban	 lévő	
épületrészre,	 építményre,	 szabadtérre	 vonatkozó	 előírásoknak.	 A	 helyiség,	 szabad	 tér	
használatának	 befejezése	 előtt	 ellenőrzi	 az	 előírások	 érvényesülését,	 amennyiben	
hiányosságot	tapasztalnak,	intézkednek	azok	megszüntetésére,	vagy	tájékoztatják	a	szükséges	
intézkedés	megtétele	céljából	a	bérbeadót.	
Elvégezteti	 –	 amennyiben	 a	 szerződésben	 a	 bérbevevő	 feladata	 –	 a	 bérelt	 épületre,	
épületrészre	 vonatkozó	 tűzvédelmi	 szempontú	 időszakos	 felülvizsgálatokat,	 intézkedik	 a	
hiányosságok	megszüntetéséről.	
Biztosítja	az	előírt	tűzvédelmi	eszközöket,	felszereléseket.	
Elvégzik	az	alkalmazottak	tűzvédelmi	oktatását,	dokumentálják	azt.	
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A	 részére	 rendelkezésre	 bocsátott	 eseti,	 a	 rendezvényre	 vonatkozó	 tűzvédelmi	 vonatkozású	
szabályzókban	foglaltak	rájuk	vonatkozó	részét	maradéktalanul	betartja	és	betartatja.	Köteles	
a	 szabályzatban	 foglaltakat	 a	 9/2015	 (III.25)	 BM	 rendeletben	 meghatározott	 képesítési	
követelményeknek	 megfelelő	 szakképesítéssel	 rendelkező	 személy	 által	 a	 munkavállalói	
részére	oktatni,	és	az	oktatás	tényét	dokumentálni	az	ellenőrzések	során	hitelt	érdemlő	módon	
igazolni.	
Eleget	tesz	a	tűzjelzéssel,	tűzoltás	előkészítésével,	tűzoltással	kapcsolatos	feladatoknak.	
A	 tűzoltóság,	 katasztrófavédelmi	 hatóságok	 illetve	 a	 CREATIVE	 SOUL	 Kft.	 által	 tartott	
tűzvédelmi	ellenőrzések	során	az	egyes	helyiségekbe	történő	bejutás	lehetőségét	biztosítja.	
Az	 ellenőrzések	 során,	 valamint	 saját	 maguk	 által	 feltárt	 hiányosságok	 megszüntetésére	
intézkedik,	ill.	intézkedést	kér.	
A	 részére	 rendelkezésre	 bocsátott,	 a	 rendezvényre	 vonatkozó	 tűzvédelmi	 szabályzókban	
foglaltak	 rájuk	 vonatkozó	 részét	 maradéktalanul	 betartja	 és	 betartatja.	 Köteles	 a	
szabályzatban	foglaltakat	a	munkavállalói	részére	oktatni,	és	az	oktatás	tényét	dokumentálni	
az	ellenőrzések	során	hitelt	érdemlő	módon	igazolni.	
Gépjárműveikkel	a	behajtási	engedélyezési	 időszakon	túl	nem	tartózkodhatnak	a	rendezvény	
területén.		
A	 rendezvény	 területén	a	gépjárműveket	a	behajtási	engedélyes	 időszakban	sem	hagyhatják	
felügyelet	nélkül	a	közlekedési	útvonalakon,	menekülési	útvonalakon,	tűzoltási	és	felvonulási	
területeken,	valamint	a	kijáratok,	vészkijáratok	és	menekülő	kapuk	–	átjárók	előtt.	
Betartja	a	szerződésekben	és	egyéb	részére	rendelkezésre	bocsájtott	és	a	CREATIVE	SOUL	Kft.	
által	 megfogalmazott	 biztonságtechnikai,	 tűzvédelmi	 és	 veszélyhelyzet	 kezelési	 előírásokat,	
melyeket	aláírásával	hitelesít	és	elfogad.		

 
 
2.2. RENDEZVÉNYHELYSZÍNEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT: 

Helyiségekre,	 technológiákra,	 építményekre,	 szabad	 terekre	 vonatkozó	 tűzvédelmi	
használati	szabályok	

	
 

2.2.1. Ponyvaszerkezetű	építmények	
A	 rendezvényen	 tömegtartózkodásra	 szolgáló	 és	 500	 m2-nél	 nagyobb	 ponyvaszerkezetű	
építmény	nem	kerül	felállításra.	A	rendezvényen	3,00	m	x	3,00	m	alapterületű,	nyitott	sátrak	
létesítése	tervezett,	melyek	a	különböző	technikai	bázisok	fedését	valamint	a	kereskedelmi	és	
vendéglátó	 egységek	 fedését	 szolgálja	 A	 ponyvaszerkezetű	 építmények	 sem	 az	 alapterület	
nagysága,	 sem	 a	 befogadóképessége	 okán	 nem	minősül	 az	 OTSZ	 szerinti	 ponyvaszerkezetű	
építmény	kategóriába.		
	

2.2.2. Tömegtartózkodásra	alkalmas	egyéb	építmények	
Nem	kerül	kialakításra	tömegtartózkodásra	alkalmas	építmény	a	rendezvény	területén.	

 
2.2.3. A	használatra	vonatkozó	általános	tűzvédelmi	szabályok	

	
Rendezvényen	történő	tájékoztatás:	
A	 rendezvény	 területén	 kialakított	 hangosító	 rendszeren	 keresztül	 a	 résztvevőket	 a	
rendezvény	 területének	 menekülésre	 figyelembe	 vett	 útvonalait,	 biztonsági	 tájékoztató	
pontjait	 be	 kell	 mutatni	 kiegészítve	 a	 tűz-	 vagy	 káresemény	 bekövetkezésekor	 szükséges	
teendők	ismertetésével.	
	
A	hangosító	rendszert	és	a	villamos	hálózattól	független	hangosító	eszközöket	a	pánikhelyzet	
kialakulásának	 megakadályozására,	 a	 menekülők	 informálására,	 mozgásuk	 irányítására	
késedelem	nélkül	alkalmazni	kell.	
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Szabadtéri	 rendezvény	 hangosítását	 úgy	 kell	megoldani,	 hogy	 a	 tervezett	 –	 a	 rendezvényen	
résztvevők	számára	kialakított	–	terület	bármely	pontján	hallható	legyen	a	rendezvény	alatt.	

	
2.2.4. Tűzoltási	út,	és	egyéb	utak:	

A	 rendezvény	 területén	 kiépített,	 kialakított	 közlekedési	 utakat	 lezárni,	 leszűkíteni	 vagy	
eltorlaszolni	még	ideiglenesen	sem	szabad.	
	
A	 rendezvény	 közlekedési,	 tűzoltási	 felvonulási	 útvonalait,	 területeit	 valamint	 vízszerzési	
helyekhez	vezető	útjait	állandóan	szabadon	és	olyan	állapotban	kell	tartani,	amely	alkalmas	a	
tűzoltó	gépjárművek	közlekedésére	és	működtetésére.	
	
A	 rendezvény	 területén	 kijelölt	 menekülésre	 figyelembe	 vett	 útvonal	 szabad	 szélességének	
legalább	 2,5	 méternek	 kell	 lenni,	 mely	 kiépített	 útvonalak	 megfelelnek	 a	 vonatkozó	
előírásoknak.	
	
A	 rendezvény	 területén	 asztalokat	 és	 székeket	 csak	 úgy	 szabad	 elhelyezni,	 hogy	 közöttük,	
illetve	mellettük	 a	 közlekedési	 és	menekülési	 útvonalak	 irányában	 legalább	 1,0	m	 széles	 út	
szabadon	maradjon.	
	
A	menekülési	útirányt	jelző	táblákat	úgy	kell	elhelyezni	a	rendezvény	területén,	hogy	legalább	
egy	minden	körülmények	között	jól	látható	legyen	és	egyértelmű	vizuális	információt	közöljön	
a	menekülés	útvonaláról.	Amennyiben	valamely	iránymutató	tábla,	piktogram	megrongálódik,	
azonnal	intézkedni	kell	annak	javításáról,	vagy	cseréjéről.	
	
A	 menekülési	 és	 közlekedési	 útvonalakon	 nyílt	 lánggal	 történő	 megvilágítást	 nem	
alkalmazunk,	ezek	használata	TILOS!	
	
A	gépjárművek	csak	oly	módon	parkolhatnak,	ahogy	a	 rajzokon	a	kijelölt	 szektorok	 jelzik.	A	
tűzoltóság	felvonulási	területeit	minden	körülmények	között	biztosítani	kell.	
	
Az	engedélyezési	dokumentáció	helyszínrajzán	 feltüntetett,	a	 rendezvényen	résztvevőknek	a	
veszélyeztetett	 terület	 elhagyására	 szolgáló	 útvonalakat	 állandóan	 és	 teljes	 szélességben	
szabadon	kell	hagyni.	
	
Az	építményben,	helyiségben	és	szabadtéren	a	villamos	berendezés	kapcsolóját,	a	közmű	nyitó	
és	zárószerkezetét	 továbbá	a	 tűzvédelmi	berendezést	 felszerelést	és	készüléket	eltorlaszolni	
még	átmenetileg	sem	szabad.	
	

2.2.5. Kereskedelmi	és	vendéglátó	egységek	
A	 vendéglátó	 és	 kereskedelmi	 egységeknek	 tűzvédelmi	 szabályzattal	 kell	 rendelkezniük,	
amennyiben	arra	jogszabály	és/vagy	a	szervező	Kft.	kötelezi	őket.	
	
A	 Kft.	 által	 készített	 és	 a	 vendéglátó,	 valamint	 a	 kereskedelmi	 egységek	 áttanulmányozásra	
rendelkezésére	bocsátott	tűzvédelmi	szabályzatban	foglaltak	betartása	a	vendéglátó	egységek	
és	kereskedelmi	egységek	üzemeltetőinek	és	azok	dolgozóinak	egyaránt	kötelező.	
	
A	 vendéglátó	 és	 kereskedelmi	 egységekben	 csak	 tűzvédelmi	 oktatásban	 részesült	 dolgozó	
tevékenykedhet.	
	
A	vendéglátó	és	kereskedelmi	egységekben,	legalább	1	db	34A,	183B	C	teljesítményű	legalább	
6	kg-os	töltetsúlyú,	az	MSZ	EN	3	szabvány	szerint	gyártott	hitelesített	tűzoltó	készüléket	kell	
készenlétben	tartani,	azt	tűz	oltására	kérésre	át	kell	adni.		
	
A	 vendéglátó	 és	 kereskedelmi	 egységekben	 kizárólag	 biztonsági	 lefúvató	 szelepes	 propán-
bután	 gázpalack	 alkalmazható,	 a	 tartalék	 palackok	 tárolása	 TILOS!	 A	 hagyományos	 PB	
palackokat	a	rendezvény	területére	bevinni	TILOS!	
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A	vendéglátó	és	kereskedelmi	egységekben	a	PB	palackok	sorba	kötése	TILOS!	
	
Az	 elektromos	 és/vagy	 villámvédelmi	 berendezések	 szabványossági	 felülvizsgálatát	 a	
működésük	 megkezdése	 előtt	 el	 kell	 végeztetni,	 az	 abban	 feltárt	 hiányosságokat	 meg	 kell	
szüntetni.	
	
A	vendéglátó	egységekben	csak	a	folyamatos	tevékenységhez	szükséges	anyagok,	olaj-zsír	stb.	
helyezhető	el.	
	
A	 vendéglátó	 egységekben,	 azok	 konyháiban	 tűzhelyek,	 sütő-főző	 berendezések,	 munka-
asztalok	közötti	közlekedési	útvonalakat	állandóan	szabadon	kell	hagyni,	leszűkíteni,	anyagok	
eszközök	edények	elhelyezésével	TILOS.	
	
A	tevékenység	során	kifolyt	zsírt,	olajat	fel	kell	tisztítani,	és	a	vendéglátó	egység	területéről	el	
kell	távolítani,	éghető	folyadékot	(olajat,	zsírt)	a	csatornába	önteni	TILOS.	Azt	az	arra	a	célra	
rendszeresített	edénybe	kell	gyűjteni	és	el	kell	szállíttatni.		
	
Az	 egyes	 berendezéseket,	 a	 használati-kezelési	 utasításukban	 meghatározottak	 szerint	 kell	
üzemeltetni.	
	
A	sütő-főző	berendezésekből	a	hőfokszabályozókat	kiiktatni	TILOS.	
	
Az	olajsütőkben	az	olaj	szintje	a	megengedett	min-max	szint	között	legyen.	
	
Az	olajsütők	hőfokszabályozóit	kiiktatni	TILOS.	
	
Olajat,	zsírt,	csak	száraz	edénybe	szabad	önteni,	melegíteni.	
	 	
Az	edényzetben	visszamaradt	víz	az	olajnak,	zsírnak	a	kiforrását,	szétfreccsenését	idézheti	elő	
súlyos	égési	sérüléseket	esetleg	tüzet	okozva!	
	
A	hőtermelő	berendezéseket	konyhai	eszközöktől,	a	 felhasználásra	kerülő	éghető	anyagoktól	
olyan	távolságra	kell	elhelyezni,	hogy	azok	a	gyulladási	hőmérsékletüket	ne	érhessék	el.	
	
A	 tüzelő-,	 főző-,	 sütő	 berendezéseket	 felügyelet	 nélkül	 üzemeltetni	 TILOS,	 ha	 valamelyik	
használatára	szükség	nincs,	ki	kell	kapcsolni.	
	
A	gáztűzhelyek	begyújtását	csak	az	előírásoknak	megfelelő	gázpisztolyok	segítségével	szabad	
elvégezni.	Begyújtás	után	a	gázpisztoly	csapját	azonnal	el	kell	zárni.	
	 	
Amennyiben	 a	 konyhatechnológiai	 berendezéseknél,	 gépeknél	 bárminemű	 meghibásodás	
tapasztalható,	azt	üzemen	kívül	kell	helyezni,	javításáról	gondoskodni	kell.	
	
Gázszivárgás	esetén	a	berendezést	gázpalack	elzárásával	a	gázutánpótlást	meg	kell	szüntetni.	
A	légtérbe	jutó	gázt	ki	kell	szellőztetni,	annak	megtörténtéig	minden	gyújtóforrást	ki	kell	zárni.	
	
A	 pára	 és	 szagelszívó	 ernyőket,	 zsírfogót	 a	 zsír-olaj	 lerakódástól	 rendszeresen	 meg	 kell	
tisztítani,	az	abba	épített	zsírfogót	kiiktatni	TILOS.	
	
A	 napi	 tevékenység	 befejezését	 követően	 a	 villamos	 berendezéseket	 ki	 kell	 kapcsolni,	 a	
gázüzemű	berendezéseket	le	kell	kapcsolni,	a	palackot	el	kell	zárni.	
	
Gyertya	használatakor	a	gyertyatartókat	nem	éghető	alátétre	kell	helyezni,	s	ha	használatukra	
szükség	nincs,	a	gyertyát	el	kell	oltani.	Az	alátét	legalább	akkora	legyen,	hogy	eldőlés	esetén	se	
jelentsen	gyújtási	veszélyt.	
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A	 villamos	 berendezéseken,	 lámpatesteken	 éghető	 díszítő	 anyagokat,	 reklámtáblákat,	 stb.	
elhelyezni	TILOS.	
	
A	 vendéglátó	 egységekben	 elhelyezett	 szénsavpalackokat	 eldőlés	 ellen	 az	 építmény	
szerkezetéhez	rögzíteni	kell.	
	
Pirotechnikai	anyagok	használata,	tűzveszélyes	tevékenység	végzése	TILOS!	
	
A	 közlekedési	 utakat,	 bejáratokat	 mindig	 szabadon	 kell	 tartani.	 Árut,	 göngyöleget	 csak	 úgy	
szabad	elhelyezni,	hogy	az	a	közlekedést	ne	akadályozza.		
	
A	tűzhelyeket	csak	használatukat	ismerő	személy	kezelheti.		
	
Éghető	edényfogó	használatakor	fokozott	figyelmet	kell	fordítani	arra,	hogy	a	tűzhely	hőjétől	
tűz	ne	keletkezzen.		
	
A	 konyhai	 edényzetben	 túlhevülésből	 keletkező	 tűz	 esetén	 a	 tüzet	 fedéssel	 vagy	 tűzoltó	
készülékkel	 el	 kell	 oltani.	 A	 tűz	 oltására	 víz	 használata	 TILOS!	 A	 konyha	 közelében	 tűzoltó	
készülék	készenlétben	tartása	szükséges.	
	
A	tűzhely	használatakor	azt	felügyelet	nélkül	hagyni	TILOS!	
	
Fokozott	 figyelmet	 kell	 fordítani	 a	 közlekedési	 útvonalakra,	 egy	 esetleges	 tűz	 keletkezése	
esetén	a	menekülő	 emberekre	 számítani	kell.	Az	építmények	 előtti	közlekedési	 útvonalakon	
asztalokat,	árut,	egyéb	tárgyakat	elhelyezni	TILOS,	azok	a	menekülést	akadályozzák.	
	
Az	előírásokról	a	vendéglátó	egységet	üzemeltetők	tájékoztatást	kapnak,	azok	betartásáért	az	
egységek	üzemeltetői	felelősséggel	tartoznak.	

	
 

2.3. TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 
 

2.3.1. Villamos	berendezések	és	világítások	
Csak	 olyan	 villamos	 berendezés	 használható,	 amely	 rendeltetésszerű	 használata	 esetén	 a	
környezetére	nézve	gyújtásveszélyt	nem	jelent.	
	 	
A	menekülési	útvonalakon	nyílt	lánggal	járó	megvilágítást	alkalmazni	tilos.		
	
A	rendezvény	során	fáklyás	felvonulás	nincs	tervezve,	így	az	nem	is	valósítható	meg.	
	
A	 világító	 berendezést,	 eszközt	 úgy	 kell	 elhelyezni,	 rögzíteni	 és	 használni,	 hogy	 az	 a	
környezetére	tűzveszélyt	ne	jelentsen.	
	
A	 használat	 során	 a	 kezelési,	 használati	 utasításaikban	 foglaltakat	 maradéktalanul	 be	 kell	
tartani.	
	
A	 csoportosan	 elhelyezett	 villamos	 kapcsolók	 és	 olvadóbiztosítók	 rendeltetését,	 továbbá	 e	
kapcsolók	ki-és	bekapcsolt	helyzetét	meg	kell	jelölni.	
	
Szabadtéri	 rendezvény	 területéről	 a	 gyors	 és	 biztonságos	menekülés	 érdekében	menekülési	
lehetőséget	 kell	 kialakítani,	 ezeket	 biztonsági	 jelekkel	 jelölni	 kell.	 A	 jelölések	 láthatóságát	
biztosítani	kell,	oly	módon,	hogy	a	nézőközönség	számára	kialakított	terület	bármely	pontjáról	
legalább	 egy	 jelölés	 látható	 és	 felismerhető	 legyen.	 A	 jelölések	 legkisebb	 mérete	 legalább	
1200x600	mm	legyen.	
	
A	 villamos	 gépet,	 berendezést	 és	 egyéb	 készüléket	 a	 tevékenység	 befejezése	 után	 ki	 kell	
kapcsolni,	használaton	kívül	helyezésük	esetén	a	villamos	hálózatról	le	kell	választani.	
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A	 „Tűzveszélyes”	 tűzveszélyességi	 osztályba	 tartozó	 veszélyességi	 övezetben,	 helyiségben,	
szabadtéren,	 építményben	 a	 környezetére	 gyújtási	 veszélyt	 nem	 jelentő	 világítást	 kell	
használni.	
A	rendezvény	során	fáklyás	felvonulás	nincs	tervezve,	így	az	nem	is	valósítható	meg.	
A	 rendezvény	 területén	 kiépített	 villamos	 berendezéseket	 a	 vonatkozó	 műszaki	
követelményeknek	 megfelelően,	 vagy	 azzal	 legalább	 azonos	 biztonságot	 nyújtó	 műszaki	
megoldás	szerint	kell	létesíteni,	használni	és	felülvizsgálni.	
A	 használat	 során	 a	 kezelési,	 használati	 utasításaikban	 foglaltakat	 maradéktalanul	 be	 kell	
tartani.	
A	 csoportosan	 elhelyezett	 villamos	 kapcsolók	 és	 olvadóbiztosítók	 rendeltetését,	 továbbá	 e	
kapcsolók	ki-és	bekapcsolt	helyzetét	meg	kell	jelölni.	
A	 rendezvény	napnyugta	előtt	véget	ér,	 így	a	közlekedési	és	menekülési	útvonalakon,	külön	
megvilágítás	és	a	megvilágításhoz	tartalék	energiaforrás	kiépítése	nem	szükséges.	
	

2.3.2. Pirotechnika	
A	rendezvényen	nem	kerül	pirotechnika	használatra.	

 
2.3.3. Tűzveszélyes	tevékenység	

Tűzveszélyes	 tevékenység:	 az	 a	 tevékenység,	 amely	 a	 környezetében	 lévő	 éghető	 anyag	
gyulladási	 hőmérsékletét,	 lobbanáspontját	 meghaladó	 hőmérséklettel	 vagy	 nyílt	 lánggal,	
továbbá	gyújtóforrásként	számításba	vehető	izzással,	parázslással,	szikrázással	jár.	
	
A	 rendezvény	 során	 tűzveszélyes	 tevékenységre	 nem	 kerül	 sor,	 pirotechnikai	 termékekkel	
való	tevékenység	sincs	tervezve,	az	nem	is	végezhető.		
	
A	 színpadi	 előadás	 során	 tűzveszélyes	 tevékenység	 nincs,	 így	 annak	 írásos	 feltételeinek	
meghatározására	nincs	szükség.	
	

2.3.4. Alkalomszerű	tűzveszélyes	tevékenység	
A	rendezvényen	nem	kerül	lebonyolításra	tervezetten	alkalomszerű	tűzveszélyes	tevékenység.	
Amennyiben	 mégis	 ilyen	 tevékenységre	 kerülne	 sor,	 úgy	 a	 kiállításra	 kerülő	 engedély	
alkalomszerű	 tűzveszélyes	 tevékenység	 végzésére	 tartalma	 az	 iránymutató.	 Az	 engedély	
alkalomszerű	 tűzveszélyes	 tevékenység	 végzésére	 szóló	 nyilatkozat	 és	 felelősségvállalás	
nélkül	 tűzveszélyes	 tevékenység	 nem	 végezhető.	 A	 nyilatkozat	 aláírására	 a	 felelős	
rendezvényszervező	vagy	az	általa	kifejezetten	erre	a	célra	megbízott	vezető	jogosult.		
	
A	meleg	levegő	felhajtó	hatásán	alapuló	nyílt	lánggal	működő	repülő	szerkezet	–	a	hőlégballon	
és	a	hőléghajó	kivételével	–	nem	üzemeltethető.	
A	 rendezvény	 ideje	 alatt	 tűz	 gyújtását,	 tűzrakást	 kifejezetten	 tiltjuk	 a	 rendezvény	 teljes	
területén	és	a	rendezvényt	körülölelő	külső	területeken.		

 

2.3.5. Robbanásveszélyes	osztályba	tartozó	tevékenység:	
A	 vendéglátó	 egységet	 működtető	 külsős	 vállalkozók	 a	 sütő-,	 főző	 berendezéseket	 PB	
palackkal	üzemeltetik.	A	 rendezvény	 területén	csak	és	kizárólag	biztonsági	 lefúvató	szelepes	
PB	palackok	használata	engedélyezett.		
Tartalék	PB	palackok	tárolása	a	rendezvény	területén	tilos!	
PB	 cseretelep	 nem	 kerül	 kialakításra,	 a	 palackok	 cseréjét	 és	 az	 üres	 palackok	 elszállítását	
minden	vendéglátó	egységet	működtető	vállalkozásnak	saját	maga	kötelessége,	és	felelőssége	
megoldani.	
A	palackok	átfejtése	tilos!	
A	palackokat	mechanikai	igénybevételnek	kitenni	(ütés,	dobás,	súrlódás)	kitenni	tilos!	
A	palackok	sorba	kötése	tilos!	
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A	 vendéglátó	 egységekben	 villamos	 szerelési	 tevékenységet	 csak	 szakképzett	 személy	
végezhet,	miután	a	PB	palackokat	elszállították	a	vendéglátó	egységből.	
Azon	 helyiségekben,	 ahol	 PB	 palackos	 technológiát	 alkalmaznak	 fűteni	 tilos!	 A	 palackokat	
sugárzó	hőnek	kitenni	tilos!	

	
2.3.6. Tűzvédelmi	berendezések,	eszközök:	

Szabvány	porral	oltók	-	MSZ	EN3	szabvány	szerint	gyártott	„ABC”	tüzek	oltására	alkalmas	6kg	
töltetsúlyú,	legalább	34A	183B	C	oltási	képességű	porral	oltó	készülékek.	
A	rendezvény	területén	közterületi	föld	feletti	tűzcsapok	vannak	kiépítve.	
A	 közterületen	 kiépített	 oltóvíz	 hálózat	 és	 a	 föld	 feletti,	 illetőleg	 földalatti	 tűzcsapok	
felülvizsgálata	 a	 fenntartó	 kötelezettsége.	 A	 tűzcsapok	 hozzáférhetőségének	 biztosítását	 a	
rendezvény	területén	kívül	a	rendezvényszervező	nem	szavatolhatja.	
	
Szektoronként	legalább	1-1	db	tűzoltó	takarót	kell	készenlétben	tartani.	
	
A	beengedési	pontokon	el	kell	helyezni	1-1	darab,	MSZ	EN3	szabvány	szerint	gyártott	az	előírt	
egység	tüzek	oltására	alkalmas	6kg	töltetsúlyú	porral	oltó	készüléket.	
	

2.3.7. Tűzvédelmi berendezések nyilvántartása és dokumentációja: 
Tűzoltó készülékek nyilvántartása a Mellékletben találhatók 

 
2.3.8. Kiürítéssel és menekítéssel kapcsolatos eszközök: 

A	rendezvény	területén,	több	helyen	is	kihelyezésre	kerülnek	menekülési	útirányjelző	táblák.	
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2.4. TŰZVÉDELMI	OKTATÁSSAL	KAPCSOLATOS	FELADATOK	

	
2.4.1. A	tűzvédelmi	képzés	rendszere	

	
A	rendezvényszervező	kötelezettségének	minősülő	dolgozók	képzésben	részesülők	
köre:	

- CREATIVE	SOUL	Kft.		alkalmazásában	állók,	rendezvényszervezésben	résztvevők	
- Biztonsági	személyzet	

	
A	 rendezvényen	 feladatot	 ellátó	 további	 dolgozók	 oktatásáért	 az	 adott	munkáltató	 felel,	 az	
1996.	évi.	XXXI.	Tv.	–ben	meghatározott	munkáltatói	kötelezettsége	okán.	
	
A	 rendezvény	 területén	 csak	 tűzvédelmi	 alapoktatásban	 részesült	 személy	 foglalkoztatható,	
aki	 a	 létesítmény,	 rendezvény	 alapvető	 tűzvédelmi	 sajátosságaival,	 a	 használat	 szabályaival	
tisztában	van	és	azok	maradéktalan	betartását	és	betartatását	vállalja,	felelősségét	átérzi.		
	
A	 dolgozók,	 alkalmi	 munkavállalók,	 külső	 szerződéses	 szolgáltatók	 tűzvédelmi	 oktatását	 a	
saját	munkáltatóik	végzik	és	dokumentálják.	

	
2.4.2. Képzési	formák:	

	
Alapoktatás:	
	
A	 dolgozót	 munkába	 állás	 előtt,	 illetve	 a	 munkavégzés	 megkezdése	 előtt	 tűzvédelmi	
oktatásban	 kell	 részesíteni.	 Az	 alapoktatás	 során	 a	 Tűzvédelmi	 Szabályzat	 előírásait	 kell	
oktatni.	
	
A	 külsős	 szerződéses	 szolgáltatók	 alapoktatását	 a	 tűzvédelmi	 szabályzat	 egy	 példányának	
átadásával,	 valamint	 az	 átvételt	 és	 tanulmányozást	 igazoló	 nyilvántartás	 aláírásával	 kell	
biztosítani.	
	
Az	oktatás	megtörténtét	oktatási	naplóban	rögzíteni	kell.	
	
A	napló	tartalmazza:	

- az	oktatás	időpontját	
- az	oktatást	végző	nevét	
- az	oktatás	témakörét	felsorolás	szerint	
- az	oktatott	nevét		
- az	oktatott	aláírását,	mellyel	igazolja	az	oktatáson	való	részvételt.	

	
Az	 alapoktatást	 a	 9/2015	 (III.25)	 BM	 rendeletben	 előírtak	 alapján	 legalább	 középszintű	
tűzvédelmi	 képesítéssel	 rendelkező	 személy	 tarthatja	 CREATIVE	 SOUL	 Kft.	 alkalmazásában	
állók	valamint	a	rendezvény	területén	a	biztonsági	személyzet	részére.	
	
A	külsős	szerződéses	szolgáltatók	számára	a	tűzvédelmi	szabályzat	átadása	is	az	ő	feladatuk.	
	
Az	alvállalkozók,	külső	szerződéses	szolgáltatók	tűzvédelmi	oktatásáért	a	CREATIVE	SOUL	Kft.	
nem	vállal	felelősséget,	azok	számonkérésére	a	CREATIVE	SOUL	Kft.	részéről	nincs	lehetőség,	
azonban	a	szükséges	tájékoztatást	a	rendelkezésükre	bocsájtja.	



11. Balatonfüredi Tuning Találkozó | Tűzvédelmi Szabályzat MT/2018/03/20-M 

 

21 

	
2.4.3. Tűzvédelmi	szakvizsgáztatás:	

	
Az	1996.	évi	XXXI.	Tv	előírásai	valamint	a	45/2011	(XII.7.)	BM	rendelet	alapján,	meghatározott	
foglalkozási	körökben	csak	tűzvédelmi	szakvizsgával	rendelkező	személy	dolgozhat.	
	
Ilyen	 munkakör	 esetén	 a	 szakvizsgáztatást	 külső	 vizsgáztató	 szervvel	 kell	 elvégeztetni.	 A	
szakvizsga	megszervezése	az	ügyvezető	feladata.		
	
A	szakvizsgára	kötelezettek	köréről	kimutatást	kell	vezetni,	azonban	szakvizsgára	kötelezett	
személy	nincs	a	rendezvény	során.	
	

2.4.4. Tűzvédelmi	szabályzatban	foglaltak	oktatására	kötelezett	dolgozók:	
Minden	a	rendezvény	területén	dolgozó	kötelezett	tűzvédelmi	oktatásra.	
	

2.4.5. Külsős	szerződéses	szolgáltatók	felvilágosítása	
Előzetesen,	 a	 rendezvény	 helyszínén	 a	 kereskedelmi	 és	 vendéglátó	 egységet	 üzemeltető	
vállalkozók	 tájékoztatásban	 részesülnek.	 Az	 alkalmazottaik	 tűzvédelmi	 oktatása	 a	
vállalkozások	kötelezettsége	és	felelőssége.	

	
2.4.6. Oktatási	Naplók:	

Rendezők-szervezők tűzvédelmi feladati Oktatási Naplók a Mellékletben találhatóak. 
Biztonsági személyzet tűzvédelmi feladatai Oktatási Naplók a Mellékletben találhatóak. 
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3. CSELEKVÉSI	ÉS	INTÉZKEDÉSI	TERV	

	
3.1. ÁLTALÁNOS	INTÉZKEDÉSEK:	

	
Veszélyhelyzet	esetén	a	tömegek	tájékoztatására	szolgáló	eszközpark:	
	
Verbális	eszközök:	
	
Színpadi	hangosítás:	
Amennyiben	 a	 rendezvényen	 tömegtájékoztatásra	 van	 szükség,	 úgy	 a	 telepített	 színpad	
rendszeren,	keresztül	van	mód	a	tömeg	tájékoztatására,	élőszóban	van	lehetőség.	
	
Vizuális	eszközök:	
	
Menekülési	útirányjelzők:	
A	 rendezvényre	 valamennyi	 közlekedési	 útvonalon,	 valamint	 fontosabb	 programhelyszínen	
szabványosított,	 1200	 mm	 x	 600	 mm-es	 menekülési	 útirányjelző	 tábla	 kerül	 kihelyezésre.	 A	
táblák	 megvilágításáról	 nem	 szükséges	 gondoskodni,	 mivel	 a	 rendezvény	 sötétedés	 előtt	
befejeződik.	

 
	

3.2. A	RENDEZVÉNY	TERÜLETÉN	ELŐFORDULHATÓ	TŰZ	KELETKEZÉSI	OKOK:	
	

Elektromos	 energia	 (villámcsapás,	 vezetékek	 túlterhelése,	 rövidzárlat,	 hibás	 kapcsolás,	
elektromos	szikra	stb.)	
	
Nyílt	láng	(hegesztés,	szabadban	történő	tüzelés,	nyílt	lángú	világítóeszköz,	húsfüstölés,	stb.)	
	
Öngyulladás	 (növényi	 anyagokban,	 szerves	 folyadékokban	 akkumulálódott	 hő,	 kémiai	 anyagok	
vegyi	reakciója)	
	
Hőtermelő	berendezés	 (tüzelő-,	 fűtőberendezések,	 szárító	berendezések	 túlhevülése,	hőátadása,	
füstcső	hibája,	kipattanó	szikra,	stb.)	
	
Dohányzás	 (gyakori	 keletkezési	 ok,	 ezért	 a	 nyílt	 lángtól	 elkülönítve	 önálló	 keletkezési	 okként	
szerepel;	a	dohányzás	során	alkalmazott	nyílt	lángtól	és	az	égő	dohányneműtől	keletkezett	tüzek	
esetén	kódolandó)	
	
Technológiai	hiba	(hibás	technológia,	előírások	megszegése,	építési	hiba,	túlterhelés,	stb.)	
	
Vegetációs	tüzek	(alacsony	füves	vegetációs	tűz)	
	
Robbanás	(palackok,	stb.)	
	
Egyéb	(pl.:	gépjármű	tűzeset)	

	
	

Elektromos	tüzek:	
A	feszültség	alatt	álló	villamos	berendezések	és	villamos	hálózatok	tüzei:	
	
A	 tűzjelzés	 vétele	 után	 a	 biztonsági	 szolgálat	 azonnal	 értesíti	 az	 áramszolgáltatót.	 A	 tűz	
helyszínén,	 a	 rendezvényen	 résztvevők,	 és	 a	 beavatkozók	 épségének	 érdekében	 a	 biztonsági	
szolgálat	gondoskodik	a	leválasztásról,	illetve	feszültség-mentesítésről,	amelyet	400	V	fölött	csak	
szakember	végezhet.	
	
Kisfeszültségű	berendezések:	
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50-1000	 V-ig.	 A	 kisfeszültségű	 berendezések	 tüzeinél	 az	 elektromos	 leválasztást	 a	 biztonsági	
szolgálat	 elvégzi.	 Amíg	 ez	 meg	 nem	 történik,	 a	 biztonsági	 távolság	 szigetelt	 vezeték	 esetén	
legalább	 0,3	 m,	 csupasz	 vezeték	 esetén	 legalább	 0,9	 m.	 Életveszély	 elhárításának	 és	 a	 tűz	
terjedésének	meggátolása	érdekében	száraz,	biztonságos	helyről	porral	oltó	tűzoltó	készülékkel	a	
biztonsági	szolgálat	oltja	a	tüzet.	A	biztonsági	személyzet	a	területet	azonnal	lezárja,	legalább	10	
m	 sugarú	 körben.	 Az	 oltás	 befejezése	 után	 a	 feszültség	 alatti	 villamos	 berendezést	 és	 nedves	
környezetét	tilos	megközelíteni,	a	feszültség-mentesítésig	a	helyszínt	nem	közelítheti	meg	senki.	
	
Nagyfeszültségű	berendezések:	
A	rendezvény	helyszínen	nincsenek	nagyfeszültségű	berendezések	
	
Halaszthatatlan	 esetben	 a	 feszültség	 alatti	 berendezés	 tüzet	 száraz,	 biztonságos	 helyről	 a	
biztonsági	szolgálat	kezdi	meg.	
	
	
Éghető	gázok	és	folyadékok	tüzei:	
	
Tűz	keletkezése	PB	gáz	palackot	használó	helyiségekben,	építményben	
	
Tekintettel	 a	 bármikor	 bekövetkezhető	 lefúvatásra	 és	 annak	 hatásaira,	 teljes	 védőfelszerelés	
használata	 kötelező	 a	 beavatkozás	 alatt.	 Égő	 helyiségben	 történő	 lefúvatás	 több	 méteres	 láng	
csóvával	jár	és	a	hőmérséklet	1800-2200°C	fok	között	van.	
	
Biztonsági	 védőtávolság	 kijelölésére	 intézkedni	 kell.	 A	 kiérkezésig	 a	 terület	 lezárására,	 illetve	
megfelelő	 fedezékek	 felderítésére	 irányuló	 intézkedés	 a	 biztonsági	 szolgálat	 vezetője	 részére	
kötelező.	 A	 felderítést	 fokozott	 óvatossággal,	 minimális	 létszámmal	 kell	 végrehajtani.	 Minden	
ilyen	esetben	létre	kell	hozni	egy	több	főből	álló	mentési	csoportot,	váratlan	események	esetére.	A	
biztonsági	 személyzet,	 tájékoztatást	ad	a	 szomszédos	üzletházak,	 irodák	részére	 is,	amennyiben	
szükséges	 zárja	 a	 rendezvény	 felőli	 kijáratokat	 és	 a	 vészkijáratok	 felé	 irányítja	 a	 menekülő	
embereket.	 Ezen	 intézkedést	 az	 érintett	 ház	 biztonsági	 személyzetével	 egyeztetni	 szükséges	 a	
pánik	elkerülése	végett.	
	
Az	alábbi	PB	rendellenességek	esetén	szükséges	intézkedések	
	
Ha	 szivárgás	 áll	 fenn:	 a	 lehetséges	 gyújtóforrásokat	 meg	 kell	 szüntetni,	 a	 sütő-,	 főző	
berendezéseket	 ki	 kell	 iktatni.	 A	 szellőztetésről	 gondoskodni	 kell.	 A	 palackot	 el	 kell	 szállítani	
emberektől	mentes	 övezetbe.	 A	 palack	 szelepét	 el	 kell	 zárni.	 A	 feladatot	 a	 hivatásos	 egységek	
kiérkezéséig	 a	 biztonsági	 szolgálat	 végzi	 el,	 a	 kiürítési	 munkálatokat	 a	 biztonsági	 személyzet	
hajtja	végre.	
	
Ha	a	palackból	kiáramló	gáz	ég:	a	környezetet	el	kell	oltani,	a	palack	hűtéséről	gondoskodni	kell,	a	
szelepet	el	kell	zárni,	a	többi	palack	intenzív	hűtését	folytatni	kell.		
	 	
Ha	a	palack	környezete	ég:	fedezékből	hűteni	kell	a	palackot,	utána	emberektől	mentes	övezetbe	
kell	vinni	és	tovább	hűteni.	
	
Ha	 a	 tűz	 közvetlenül	 nem	 veszélyezteti	 a	 palackot,	 hűtősugárral	 hűteni	 szükséges,	 majd	 a	
helyszínről	el	kell	szállítani.	
	
	
Veszélyhelyzet	vizuális	és	akusztikus	felismerésének	lehetőségei:	

	
1. a	palack	szelepe	nyitva,	szivárog	
2. a	palack	szelepénél	ég	
3. a	palack	tűzben	van,	intenzív	hő	éri	
4. a	kifúvó	láng	kormoz,	abnormális	szaga	van	
5. a	hűtővíz	párolog,	forró	foltok	tapasztalhatók	



11. Balatonfüredi Tuning Találkozó | Tűzvédelmi Szabályzat MT/2018/03/20-M 

 

24 

6. a	festék	leég	a	palack	faláról	(nem	külső	hő	hatása	miatt)	
7. a	kiáramlás	zaja	megváltozik	
8. az	égő	szelepnél	a	láng	nagysága	nő,	színe	változik	
9. a	palack	szelepének	kinyitása	után	korom	áramlik	ki.	

	
A	palack	állapotának	vizsgálata:	
	
1. Kéz	rátételével	a	köpeny	hőmérsékletének	ellenőrzése.	
2. Megfigyeléssel	(párolgás,	festékégés,	lángkép,	stb.)	

	
Összefoglalva	 az	 eddig	 elmondottakat,	 a	 következő	 sémát	 állíthatjuk	 fel	 az	 égő,	 vagy	
tűztérben	 lévő	 gázpalackok	 mentésénél,	 oltásánál:	 1.	 Ha	 szivárgás	 áll	 fenn:	 –	 lehetséges	
gyújtóforrásokat	megszüntetni;	 –	 a	 szellőztetés	 lehetőségét	 növelni;	 –	 hasadó-nyíló	 felületeket	
növelni;	 –	 a	 palack	 szelepét	 elzárni,	 ha	 nem	 lehet	 biztonságos	 helyre	 szállítva	 kiégetni.	 2.	Ha	a	
palackból	kiáramló	gáz	ég:	–	környezetet	eloltani;	–	palackot	hűteni	és	a	szelepet	elzárni;	–	a	többi	
palack	intenzív	hűtését	folytatni.	3.	Ha	a	palack	környezete	ég:	–	fedezékből	hűteni	a	palackot;	–	
utána	 semleges	 helyre	 vinni	 és	 tovább	 hűteni.	 4.	 Ha	 a	 tűz	 közvetlenül	 nem	 veszélyezteti	 a	
palackot:	 –	 hűtősugárral	 hűteni;	 –	 helyszínről	 elszállítani;	 –	 tűzoltással	 elősegíteni	 az	
elszállíthatóságát.	

	
Gépjármű	tűz:	
Járművek	 tüzei	 esetén	 a	 területet	 10,0	 –	 15,0	m	 körzetben	 le	 kell	 zárni,	 az	 alkatrészek	 (gumi)	
robbanására	 lehet	 számítani.	 A	 terület	 lezárásáról	 a	 biztonsági	 személyzet	 haladéktalanul	
gondoskodik.	
	
Jármű	 tüzek	esetén	 amennyiben	 a	 jármű	benzin	 üzemű	 a	 kifolyó	 üzemanyag	égése	miatt	 a	 tűz	
átterjedhet	a	közelében	lévő	további	járművekre,	éghető	anyagokra,	ezért	a	tűz	környezetéből	el	
kell	távolítani	az	éghető	anyagokat.	A	tűz	környezetében	álló	gépjárművek,	egyéb	éghető	anyagok	
eltávolítását	is	a	biztonsági	személyzet	végzi.	
	
A	tűz	oltásánál	ügyelni	kell	a	kicsapó	lánghatásra.	Gépjárművek	esetén	a	motorháztető	felnyitása	
kiemelt	kockázatot	 jelent,	 csak	védelemből	 lehet	elvégezni.	A	motorháztető	kinyitását	követően	
friss	oxigén	dús	 levegő	áramlik	az	égési	 zónába,	mely	által	hirtelen	belobbanás,	 szúrólánghatás	
következhet	be.	
	
A	biztonsági	személyzet	alapvetően	porral	oltók	használatával	kezdi	meg	a	tűz	oltását.		
	
	
Építmények,	ideiglenes	építmények	tüzei:	
Egyéb	ideiglenes	jelleggel	felállított	építmények	tüzei:	
A	rendezvény	területén	könnyűszerkezetes	építmény	tüzek	fordulhatnak	elő.	
A	könnyűszerkezetes	építmények	tüzeire	jellemző	a	nagy	hőhatás,	intenzív	füstképződés	és	gyors	
lángterjedés.	A	gyors	lángterjedéssel	hatványozódik	az	esélye	a	tűz	átterjedésének	a	szomszédos	
építményekre,	 rendezvénytechnikai	elemekre	és	egyéb	műtárgyakra.	 Elsődleges	cél	a	 tűz	 gyors	
megfékezése,	 melyet	 elsősorban	 az	 építményekben	 elhelyezett	 és	 az	 üzemeltetők	 által	
készenlétben	 tartott,	 illetőleg	 a	 rendezvényszervező	 által	 rendelkezésre	 bocsájtott	 tűzoltó	
készülékekkel	kell	megoldani.	
	
A	biztonsági	személyzet	a	tűz	észlelésekor	a	tervben	foglalt	protokoll	szerint	értesíti	a	hivatásos	
tűzoltó	 egységeket.	 Az	 értesítéssel	 párhuzamosan	 a	 veszélyeztetett	 területet	 elzárja,	 az	 ott	
tartózkodókat	 biztonságos	 –	 védett	 helyre	 irányítja.	 A	 tűz	 oltását	 további	 porral	 oltó	
készülékekkel	végzi	el	elsődlegesen.	
	
Intézkednek	 a	 szomszédos	 kereskedelmi	 és	 vendéglátó	 egységek	 kiürítéséről,	 azokban	 a	
tevékenység	 folytatását	 korlátozza,	 megszünteti.	 Elzárja	 a	 közműveket,	 szükség	 esetén	
szakaszolást,	 vagy	 tűz	 átterjedés	 esetén	 teljes	 áramtalanítást	 végez.	 Átvizsgálja	 a	 szomszédos	
vendéglátó	egységeket	és	az	ott	esetlegesen	elhelyezett	PB	palackokat	biztonságos,	a	rendezvény	
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helyszínétől	távol	helyezi	el,	mely	őrzéséről	gondoskodik.	Függetlenül	a	PB	palackok	állapotától	
hideg	vízzel	elvégzik	a	PB	palackok	hűtését.	
	
Amennyiben	a	kezdeti	fázisban	nem	sikerült	a	tüzet	véglegesen	eloltani,	úgy	a	rendezvény	teljes	
kiürítéséről	intézkedik.	A	kiürítést	a	rendezvény	helyszín	középpontjától	kifelé	haladva	végzi	el,	a	
környező	közterületek	mint	menekülési	útvonalak	teljes	kihasználásával.	
	
	
Esetlegesen	kialakuló	tűzesetek	és	szükséges	intézkedések:	
	
Tűzoltásra	való	felkészülés	
Tűz	esetén	a	tűzoltóságra	jelezni	kell,	akkor	is,	ha	a	tűz	kialudt,	vagy	sikerült	eloltani!	
Telefon:	105;	112	
	
Értesítési	protokoll:	
	
Tűzjelzés	esetén	a	tüzet	jelző	személynek	az	alábbi	információkat	feltétlenül	közölni	kell:	

- A	tűzeset	pontos	helye,	címe	(a	rendezvény	területén	belül	a	pontos	keletkezési	hely)	
- Mi	ég		
- Mekkora	a	tűz	terjedelme	
- Van-e	élet	veszélyben	
- Mennyien	tartózkodnak	az	épületben,	helyiségben,	szabad	téren,	rendezvény	területén	
- Kiürítés	folyamata	
- A	menekülő	emberek	menekülési	útvonala	
- A	felvonulási	útvonalak	melyeken	tűzoltó	gépjárművel	meg	tudják	közelíteni	a	helyszínt	
- PB	palackok	jelenléte	a	helyszínen	
- Mennyiben	érinti	a	tömegközlekedést,	metro	megállót,	illetőleg	a	szomszédos	épületeket	és	

az	ott	tartózkodókat	
- A	jelző	személy	neve	és	telefonszáma	

	
A	 tűzoltóság	 riasztását	 követően	 értesíteni	 kell	 rendőrséget	 és	 a	mentőket	 is	 függetlenül	 attól,	
hogy	vannak-e	sérült	személyek.	
	
A	hivatásos	egységek	riasztását	követően	értesíteni	kell	a	rendezvényszervezőt.	
	
A	rendezvény	teljes	evakuálásról	a	kiérkező	tűzoltás	vezető	dönthet,	azt	megelőzően	a	biztonsági	
vezető	 és	 a	 felelős	 rendezvényszervező	 -	 projektvezető	 döntési	 joga	 és	 felelőssége	 a	 teljes	
evakuálás.	A	hivatásos	egységek	döntését	nincs	joga	felülbírálni	senkinek!	
	
A	kiérkező	hivatásos	egységek	első	számú	döntéshozó	vezetője	tűz	esetén	a	tűzoltás	vezető.	

	
	

Tűzoltás:	
	

A	tüzet	észlelő	személy	feladatai:	
	

- A	tűzoltóság	riasztása	a	fentebb	felsoroltak	szerint	
- A	biztonsági	személyzet	azonnali	tájékoztatása	
- A	szabadtéren	tartózkodók	riasztása	kiabálással,	hangosítással	
- Az	ajtók,	kapuk	kinyitása	vagy	kinyittatása	
- Információgyűjtés	a	tűz	jellemzőiről	
- Tűz	oltásának	megkísérlése	
- Áramtalanítás,	közművek	elzárása	vagy	azok	megtételére	való	intézkedés	
- Vendéglátó	 egységekből	 a	 PB	 palackok	 biztonságos	 helyre	 történő	 elszállítása,	 szükség	

esetén	a	Balaton	vizébe	hűtés	céljából.	
- Vendéglátó	és	kereskedelmi	egységek	zárása	
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A	keletkezett	tűz	oltását	meg	kell	kísérelni	a	rendelkezésre	álló	eszközökkel:	
	

- Tűzoltó	készülékkel	
- Tűz	pokróccal	való	letakarásával	
- Éghető	anyag	eltávolításával	
- Áramtalanítás	után	vízzel.	

	
Kiürítés	és	menekítés	
A	keletkezett	tűz	esetén	létszámellenőrzést	kell	tartani	a	kiürítés	alatt	és	után	is.	
	
Amennyiben	rendezvény	ideje	alatt	keletkezett	tűz,	úgy	a	biztonsági	személyzet	kiemelt	figyelmet	
fordítson	 a	 jelenlévő	 gyermekkorúakra,	 időskorúakra	 és	 a	 jelen	 lévő	 mozgásukban	 és	
cselekvőképességükben	 korlátozott	 személyekre.	 A	 menekülés	 során	 könnyen	 elveszíthetik	
szüleiket,	 kísérőiket	 és	 visszafordulhatnak	 a	 tűz	 irányába.	 Az	 elveszett	 gyermekek	 számára	
gyülekezési	(gyűjtési)	pontot	kell	kijelölni,	melyről	a	rendőrséget	és	a	kiérkező	mentőszolgálatot	
azonnal	tájékoztatni	kell.	A	gyermekét	elvesztett	szülőkre	is	fokozottan	kell	figyelni,	a	gyermekét	
elvesztett	szülő	kétségbeesetten	futhat	vissza	a	tűz	irányába	a	gyermekét	keresni.		
	
Fokozott	 figyelemmel	 kell	 kísérni	 az	 időskorúak	 és	 a	mozgásukban	 korlátozottak	menekülését,	
nehezebben	 mozognak,	 a	 menekülő	 emberek	 könnyen	 sérüléseket	 okozhatnak	 nekik,	 esetleg	
eleshetnek	a	menekülő	tömegben.	
	
A	tűz	észlelésekor	az	épületben,	szabadtéren	tartózkodókat	riasztani	kell,	a	helyszínt	azonnal	el	
kell	hagyni,	ott	csak	a	tűz	oltásán	ténykedők	tartózkodhatnak.	Feltétlenül	kerülni	kell	az	esetleges	
hősködést.	Amennyiben	a	tűz	a	visszavonulási	útvonalakat	meggátolja,	úgy	a	tűz	oltását	abba	kell	
hagyni	és	az	épületet,	szabad	teret	minél	előbb	el	kell	hagyni.	
	
A	tűzoltóság	kiérkezésekor	a	tűzoltás	vezetőjét	minden	szükséges	információval	el	kell	látni.		
	
A	mentés	során	feltétlenül	kerülni	kell	a	pánik	helyzet	kialakulásának	bekövetkeztét.	A	biztonsági	
személyzet	higgadt	viselkedése	életmentő	lehet!	
	
Helyszíni	biztosítás	
A	helyszín	biztosításáról	a	biztonsági	személyzet	gondoskodik,	a	káresemény	felszámolása	során	
a	kiérkező	hivatásos	egységek	munkáját	a	kárhely	parancsnok	utasításai	szerint	segíti.	
	
Felvonuló	egységek	biztosítása:	
A	 felvonuló	 egységek	 irányítására	 a	 biztonsági	 személyzetnek	 fel	 kell	 készülni.	 Amennyiben	 a	
távolból	 hallatszanak	 a	 szirénák	 hangjai,	 a	 személyzet	megállítja	 a	 forgalmat	mind	 a	 gyalogos,	
mind	a	gépjárművel	 történő	közlekedést	és	biztosítja	a	felvonulás	zavartalanságát.	Amennyiben	
egyes	 közterületeken	 tömegesen	 menekülő	 emberekre	 lehet	 számítani,	 arról	 tájékoztatást	 kell	
adni	a	tűzoltóság	részére:	105	telefonszámon.	
	
	
Együttműködés:	
A	helyszín	biztosításáról	a	biztonsági	személyzet	gondoskodik.	
	
Tűzoltás	utáni	feladatok:	
A	 tűz	 oltását	 követően	 a	 helyszíni	 őrzésről,	 az	 esetleges	 helyszín	 biztosításáról	 a	 biztonsági	
szolgálat	gondoskodik.	A	helyreállítás,	 illetőleg	a	 rendezvény	 folytatására	a	hatóságok	kifejezett	
hozzájárulása	előtt	nem	kerül	sor.	
 
 

3.3. VESZÉLYES	IDŐJÁRÁSI	HELYZETEK	KIALAKULÁSA	
	

Szél-szélvihar:	
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Szél-szélvihar esetén függően a szélerősségtől a szervezők és a biztonsági személyzet gondoskodik a 
látogatók biztonságáról, szükség szerint a rendezvény szüneteltetéséről, beszüntetésről. Várhatóan 
nagyobb szél kialakulása esetén, mérlegelést követően gondoskodni kell a kiürítésről, a szél által 
veszélyeztetett infrastruktúráknál kezdve.	
	
Eső	és	esővel,	együtt	járó	szélvihar:	
Amennyiben	 esővel	 vagy	 esővel	 együtt	 járó	 szélvihar	 alakul	 ki,	 úgy	 az	 eljárás	 azonos	 az	 előző	
pontban	leírtakkal,	azzal	a	kiegészítéssel,	hogy	egy	esetleges	kiürítés	esetén	külön	figyelmet	kell	
fordítani	az	esővíz	által	a	talajban	keletkezett	csúszásveszélyre,	és	ennek	figyelembevételével	kell	
a	kiürítést	irányítani.	Párhuzamosan	ezzel,	amennyiben	indokolt,	haladéktalanul	gondoskodni	kell	
az	energiahálózat	lekapcsolásáról.		
	
Fokozott	villámtevékenység	
Amennyiben	 fokozott	 villámtevékenység	 kialakulására	 lehet	 számítani,	 vagy	 már	 kialakult	
helyzetben	 fokozott	 villámtevékenység	 jön	 létre,	 úgy	 a	 szervezők	 mérlegelést	 követően	
beszüntetik	a	rendezvényt,	gondoskodnak	a	terület	kiürítéséről,	figyelmeztetik	a	közönséget,	hogy	
milyen	irányba	mozogjanak,	milyen	tevékenységeket	ne	folytassanak.	A	magas	fás	területek	és	a	
vízpart	 közvetlen	 közelében	 tartózkodókat	 a	 külsőbb	 szabad	 területei	 irányába	 kell	 terelni.	 A	
biztonsági	személyzet	átcsoportosításáról	gondoskodni	kell.	
	
Jégeső	
Amennyiben	 az	 időjárási	 jelenségek	 közül	 jégeső	 alakul	 ki	 úgy	 a	 szervezők	 a	 biztonsági	
személyzettel	közösen	gondoskodnak	a	rendezvényen	a	veszélyeztetett	korcsoport	sérüléseinek	
minimalizálásáról,	 valamint	 a	 pánik	 kialakulásának	 megakadályozásáról.	 Hangosbemondón	
informálják	a	vendégeket	a	szükséges	teendőkről.	
	
Közlekedés	
Amennyiben	a	rendezvényen	nem	várt,	és	a	működést	veszélyeztető	közlekedési	helyzet	áll	fenn	
úgy	 biztonsági	 személyzet	 és	 az	 autó	 információs	 személyzet	 mindent	 megtesz,	 hogy	 minél	
gyorsabban	 elhárításra	 kerüljön	 a	 kialakult	 forgalmi	 akadály.	 Amennyiben	 a	 szervezői	
beavatkozás	nem	elegendő,	úgy	rendőri	beavatkozást	kér	a	biztonsági	szolgálat.		
	
	

3.4. KIÜRÍTÉS-	MENEKÍTÉS	
	

3.4.1. TELJES	ÉS	RÉSZLEGES	KIÜRÍTÉS	
	
Kiürítés	tűz	esetén	
Amennyiben	 tűzesemény	 kialakulása	 miatt	 szükséges	 a	 rendezvény	 vagy	 annak	 jól	
elhatárolható	része,	úgy	gondoskodni	kell	a	kiürítésről.		
	
Kiürítés	nem	várt	esemény	bekövetkezése	esetén	
A	kiürítést,	nem	várt	esemény	bekövetkezésekor	(tűzeset,	bombariadó,	tömegverekedés,	stb.)	
a	veszélyeztetett	helyről	a	kiürítési	tervben	foglaltak	szerint	a	biztonsági	személyzet	elvégzi.	A	
veszélyeztetett	 területet	 közvetlen	 környezetét	a	 teljes	 résztvevő	 létszám	4	 perc	alatt	képes	
elhagyni.	 A	 tömegtájékoztató	 technikai	 berendezéseken	 keresztül	 történik	 a	 rendezvényen	
résztvevők	 tájékoztatása.	 A	 menekülést	 a	 biztonsági	 személyzet	 irányítja,	 és	 a	
rendezvényszervező	 koordinálja.	 A	 közlekedő	 utakon	 történő	 átkelésnél	 kiemelt	 figyelmet	
fordítunk	a	kiérkező	mentőegységek	akadálymentes	felvonulására.	
	
Kiürítés	előre	látható	esemény	esetén		
A	kiürítést	előre	várható	esemény	bekövetkezése	esetén	(időjárás	stb.)	a	rendezvényszervező	
rendeli	el	és	koordinálja.	Tömegtájékoztató	berendezések	segítségével	adunk	tájékoztatást	és	
iránymutatást	 a	 rendezvényen	 résztvevők	 részére.	 A	 rendezvény	 helyszínét	 a	 várható	
esemény	 bekövetkezése	 előtt	 legkésőbb	 egy	 órával	 bezárásra	 kerül.	 A	 zárást	 követően	 a	
biztonsági	személyzet	a	helyszínt	átvizsgálja	és	gondoskodik	az	őrzésről.	
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Kiürítést	követő	feladatok	
A	 kiürítést	 követően	 a	 biztonsági	 személyzet	 gondoskodik	 a	 vagyonbiztonság	 garantálásáról,	
szükség	 szerint	 együttműködve	 a	 rendőrség	 és	 a	 tűzoltóság	 munkatársaival.	 Amennyiben	 a	
rendezvény	 igényli,	 úgy	 tételes	 jegyzőkönyv	 kerül	 felvételre,	 melyben	 rögzítésre	 kerülnek	 az	
eseményhelyszínen	 található	 eszközök,	 azok	 állapota,	 darabszáma,	 megkönnyítve	 a	
tulajdonosoknak	való	visszajuttatást.		
	
Kiürítés	számítások:	
Az	eseményre	kiürítés	számítás	elvégzése	nem	indokolt,	mivel	a	teljes	terület	több	mint	15.000	
m2	 nagyságú	 szabad	 terület,	 melyen	 mindösszesen	 maximálisan	 1.000	 fő	 tartózkodhat.	
Gépjárművekkel	történő	kiürítés	pedig	nem	számolható.	
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Engedély alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenység végzésére 
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ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ 
 
Sorszám: 
A munkavégzés helye: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
A munkavégzés ideje:  ………..év…………………hó ……..nap……………….órától 
     ………..év…………………hó ……..nap……………….óráig 
 
Munkaterület átadás átvétele: ………..év…………………hó ……..nap..….óra ……perc 
 
A tevékenység pontos leírása: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………… 

Munkát végzők nevei, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok száma 
 

………………… ………………… ………………… ………………… 
 

………………… ………………… ………………… ………………… 
A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltókészüléket kell biztosítani: 
� porraloltó  � CO2 oltó  � habbal oltó  � vízzel oltó 
 
Darabszám: ……………….  Oltásteljesítmény: …………………… 
 
Az 54/2014. (XII.05.) BM rendeletben foglaltak valamint a 20… …………..hó ……napon megtartott helyszíni 
szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során ………….. méteres környezetben az 
alábbi védelemről kell gondoskodni: 

� az éghető anyagokat eltávolítani 
� gyúlékony padozat védelméről gondoskodni  
� az el nem távolítható éghető anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni 
� a szinteken az áttöréseket leellenőrizni 
� a fali és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni 
� a munkaterület alatt tűzálló ponyvát kifeszíteni 
� a munkaterületet tűzálló paravánnal elkeríteni 
� a fal vagy mennyezet ellentétes oldalán lévő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni 
� alaptevékenység lekorlátozása 
� az automatikus tűzjelző berendezést bénítani 
� a tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kísérése a szomszédos helyiségekben a munkavégzés során 

felügyeletet kell biztosítani 
 
A felügyeletet biztosító személy neve, beosztása, elérhetősége:  

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

A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők: 
� a munka befejezésének jelentése az engedélyező felé 
� a tűzveszélye munka területének tűzvédelmi szempontú utóellenőrzése a munka befejezésekor és …… 

óra múlva 
 

Egyéb előírások:…………………………………………………………………………… 
....…………………………………………………………………………………………... 
 
……………………..,  ……….év ………………………hó ……….nap 
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         …………………………. 
          engedélyező 
 

Az engedélyben felsorolt előírásokat az alábbi – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal 
egészítem ki: (Ezen pont kitöltése akkor szükséges, ha a tevékenységet külső gazdálkodó szerv végzi és 
engedélyes) 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………… 

A munkát végző(k) nyilatkozata: 
Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a 
tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése 
után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését az engedélyező felé jelentem. 
 
……………………..,  ……….év ………………………hó ……….nap 
 
 ………………… …………………  
 munkát végző aláírása munkát végző aláírása 
 
A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata: 
Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem és azok betartásáért bűntető jogilag felelősséget 
vállalok. Felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát ismerem, a 
tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkaterületet átvettem. 
 
……………………..,  ……….év ………………………hó ……….nap 

 
         …………………………. 
                 felügyeletet ellátó személy 
 

A tevékenység befejezését tudomásul vettem, a munka területet vissza vettem: 
 
……………………..,  …….év ………………hó ……….nap……………..óra 
 

………………………….     …………………………. 
felügyeletet ellátó személy       engedélyt kiadó aláírása 
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TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK NYILVÁNTARTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI NAPLÓ 

 
2018 

 
................................................................................................ 
 
A készenlétben tartó által végzendő ¼ éves ellenőrzést végző neve 
 
 

A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSI ÉS JAVÍTÁSI NYILVÁNTARTÁSA 
 

A karbantartó(k) neve(i): …......................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 

A tűzoltó készülék A vizsgálat dátuma 
(negyedév) 

Karbantartás 
szükségessége Megjegyzés 

Sor-
száma Készenléti helye típusa I. II. III. IV.   
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A tűzoltó készülék A vizsgálat dátuma 

(negyedév) 
Karbantartás 

szükségessége Megjegyzés 

Sor-
száma Készenléti helye típusa I. II. III. IV.   
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MELL ÉKL ET  
 
 

Tűzvédelmi oktatási napló 
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TŰZVÉDELMI	OKTATÁSI	JEGYZŐKÖNYV	
	
	
Készült:		
Balatonfüred,	Kisfaludy	Strand		
	
	
Dátum:		
2018.	április	14.	
	
Az	oktatásra	kötelezettek	megjelentek	a	tűzvédelmi	oktatáson.	
	
Oktató	neve:	
	
……………………………………………………………….	
	
……………………………………………………………….	
	
	
	

aláírás	
	
	
Oktatás	jellege:	
Az	54/2014.	 (XII.5.)	 BM	 rendeletben	 foglaltak	 alapján	 a	 11.	 Balatonfüredi	 Tuning	Találkozó	 elnevezésű	
rendezvényre	készített	Tűzvédelmi	Szabályzatban	foglaltak	oktatása.	
	
	
Oktatott	dolgozók:	
A	rendezvény	szervezésében	és	lebonyolításában	résztvevők.	
	
	
Oktatás	tematikája:	
	

1. Elméleti	oktatás,	a	biztonsági	és	tűzvédelmi	tervben	foglaltak	ismertetése	
- A	rendezők-szervezők	tűzvédelmi	feladatai	
- A	rendezvényhelyszínekre	vonatkozó	tűzvédelmi	szabályok	
- Tevékenységre	vonatkozó	tűzvédelmi	szabályok	
- Tűzvédelmi	képzés	rendszere	
- Cselekvési	és	intézkedési	terv	
- Tűzjelzés	és	tűzoltás	
- Kiürítés	és	menekítés	
- Veszélyes	időjárási	helyzetek	

	
2. Kérdések	átbeszélése,	visszakérdezés	
3. Gyakorlati	oktatás	

- A	készenlétben	tartott	tűzoltó	készülékek	helyes	használata	
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SORSZÁM NÉV MUNKAKÖR ALÁÍRÁS 
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SORSZÁM NÉV MUNKAKÖR ALÁÍRÁS 
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Menekülési terv 
 


