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3. fejezet:Létesítés és használat tűzvédelmi szabályai
- Alapfogalmak, jogszabályok, hatósági előírások,
- az anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolása, tűzállósági 
fokozatok, tűzveszélyességi 

fokozatok,
- veszélyességi övezet, elhelyezés alapvető tűzvédelmi 
szempontjai,
- használat általános tűzvédelmi szabályai, tűzveszélyes 
tevékenység, raktározás, tárolás és 

szállítás tűzvédelmi előírásai.
4.fejezet:Tűzoltó készülékek, felszerelések ismertetése és azok 4.fejezet:Tűzoltó készülékek, felszerelések ismertetése és azok 
helyes használata
- tűzvédelmi jelzések, tűzoltás, jelentés,
- tűzvizsgálat, tűzoltási és mentési tevékenység
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Tűzvédelmi f őelőadó



Tűzveszélyességi osztályok, tűzveszélyességi osztályba 
sorolás, fogalmak

A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása 
céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, 
továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a 

szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a 
műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket 

tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

A HASZNÁLAT FONTOSABB TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI
Általános tűzvédelmi szabályok

A HASZNÁLAT FONTOSABB TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI
Általános tűzvédelmi szabályok

Tűzveszélyes tevékenység
Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a 

környezetében lévő éghető anyag gyulladási 
hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó 

hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzással, 
parázslással, szikrázással jár.



Tűzveszélyességi osztályba sorolás

A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a
technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a
helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat,
az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

Az osztálybasorolásnál az alábbiakat kell figyelembe venni:

- anyagoknál: Fizikai, kémiai tulajdonság.- anyagoknál: Fizikai, kémiai tulajdonság.
- tevékenységeknél: A felhasznált anyag.
- technológiáknál: A tűzveszélyességi jellemzőket.
- tereknél, területeknél: Az ottlévő anyagokat, rendeltetést (kisebb egységek 

alapján a nagyobbat).  

A tűzveszélyességi osztályba sorolást célszerű táblázatos formában megadni.



Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás

• (1) „Fokozottan t űz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”) tűzveszélyességi osztályba 
tartozik

• a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
törvény és a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tűzveszélyes vagy tűzveszélyes 
veszélyességi osztályba sorolt,

• b) az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló) 
gyújtásra vagy más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet,

• c) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja  21 °C alatt van, vagy üzemi 
hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü ³ Tlpnyt és Tü > 35 °C,

• d) az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 
legfeljebb 10%,

• e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–d) pontban meghatározott 
tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és 
e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulhatnak elő,

• f) a 100 m3/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezházas gázmérő(k) 
helyisége,

• g) az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és 
nincs hatékony szellőztetése,

• h) A PB-gáz cseretelep.



(2) „Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „B”) t űzveszélyességi osztályba tartozik
• a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.

törvény és a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes veszélyességi osztályba
sorolt,

• b) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez,
• c) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílttéri

lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi h őmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van,
de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökken tett értéke, azaz Tü < Tlpnyt, Tü >
Tlpnyt –20 °C és Tü > 35 °C,

• d) az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva
10%-nál nagyobb,

• e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–d) pontban meghatározott• e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–d) pontban meghatározott
tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és
e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulhatnak elő,

• f) a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az
elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.



3) „Tűzveszélyes” (jelzése: „C”) t űzveszélyességi osztályba tartozik
• a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással

vizsgálva) legfeljebb 300 °C,
• b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzel őolajok és a világításra

használatos petróleum,
• c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de

legfeljebb 150 °C, vagy üzemi h őmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább
20 °C-kal, de legfeljebb 50 °C-kal kisebb, azaz Tü < Tlpnyt–20 °C, Tü ³ Tlpnyt –
50 °C és Tü > 35 °C,

• d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
• e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–d) pontban• e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–d) pontban

meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják
vagy forgalomba hozzák,

• f) az üzemanyagtöltő állomások.



(4) „Mérsékelten t űzveszélyes” (jelzése: „D”) t űzveszélyességi osztályba tartozik
• a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °C-

nál nagyobb,
• b) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy 

üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C-kal van, azaz Tü < 
Tlpnyt –50 °C és Tü > 35 °C,

• c) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 
állapítható meg, és éghető anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál 
kisebb,

• d) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–c) pontban meghatározott 
tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, 
továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak,

• e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghető anyagot 300 °C • e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghető anyagot 300 °C 
felett dolgoznak fel,

• f) a közösségi és lakóépület, tűzszakasz,
• g) gépjárműtároló (építmény, tűzszakasz, szabadtér),
• h) állattartó helyiség.
• (5) „Nem tûzveszélyes” (jelzése: „E”) tûzveszélyess égi osztályba tartozik
• a) a nem éghető anyag,
• b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghető anyagot 300 °C alatti 

hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak.



A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az "A"
osztályból az "E" osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a
tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített
alapterületek meghaladják a 40%-ot.

A több tűzszakaszból álló építmény, szabadtér abba a
tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó
tűzszakaszok osztályonkénti az összesített alapterületei az
építmény, szabadtér alapterületének a 40%-át meghaladja.építmény, szabadtér alapterületének a 40%-át meghaladja.

• A létesítmény szabadterének vagy építménynek nem minősülő
tereit (csak közlekedésre használt út, járda, park stb.) a
tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell
hagyni.



Sorsz.
Megnevezés
(rendeltetés)

Tűzveszélyességi oszt. és 
alapterülete m 2-ben

A B C D E Össz.

1. Asztalos műhely - - 1000 - - 1000

2. Fényező műhely 500 - - - - 500

3. Közlekedő - - - - 200 200

4. Iroda - - - 100 - 100

5. Tárgyaló - - - 200 - 200

6. Öltöző - - 100 - - 1006. Öltöző - - 100 - - 100

7. Hegesztő műhely - - - 300 - 300

8. Kazánház - - - 100 - 100

9. Garázs - - - 300 - 300

Összesen:  2800 (m2) 500 - 1100 1000 200 2800

Összesen: (%) 17,86 - 39,29 35,71 7,14 100

A létesítmény tűzveszélyességi osztálya „C”









HASZNÁLAT FONTOSABB T ŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

� Rendeltetés szerinti használat, anyagtárolás, a tevékenység során keletkezett éghető anyagot,
hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el
kell távolítani.

� Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető
anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

� minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyását,
illetve a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot
haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra
kijelölt helyen kell tárolni.

� Az üzemszerűen csepegő éghető folyadékot nem éghető anyagú edénybe kell felfogni. A
felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a
célra kijelölt helyen kell tárolni.

� Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak szabadban� Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak szabadban
vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás
nincs

� Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyességi
övezetben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

� Olajos, zsíros munkaruha, védőruha (ruhatár-rendszerű öltöző kivételével) csak 
fémszekrényben helyezhető el.

� A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a 
tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell 
szüntetni.

� A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a 
helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó 
előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell 
elhelyezni.



HASZNÁLAT FONTOSABB T ŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

• A közmű nyitó- és zárószerkezetet, a füstelvezető kezelőszerkezetet, a
nyomásfokozó szivattyú kapcsolóját, valamint a beépített tűzvédelmi
berendezés kézi kezelő szerkezetét és a közvetlen tűzjelző távbeszélő
készüléket jól láthatóan meg kell jelölni.

• - Az "A"–"B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek ajtóit
önműködő csukószerkezettel kell ellátni, és azt csukva kell tartani. Ha ez
üzemeltetési okokból nem lehetséges, a nyitvatartás ideje alatt állandó
helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, illetőleg füst vagy hő hatására
automatikusan működő csukóberendezéssel kell ellátni.

• - A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek
tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóittartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit
lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását
szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a
tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A
belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés
kizárja.



Tűzoltókészülékek

Típusok, telepítés, használat



Típusok
• - porral oltó készülékeket; 

• - vízzel vagy vízbõl adalékokkal képzett habbal oltó kézi készülékeket; 

• - gázzal oltó (halonhelyettesítõ vagy CO2) készülékeket. 

A porral oltó készülékek hajtógáza ma már általában a készülékek belsejében, 
az oltóanyag fölött helyezkedik el,

azonban még használatosak a régebi típusú, ún. külsõ gáztartályos készülékek 
is. 

A legutolsó típusból a legismertebb halonnal oltó készülékeket betiltották a 
halon ózonromboló hatása miatt.

A készülékek közül az 50 kg-os típusok kerekeken gördülõ kivitelûek. 

Az, hogy egy adott helyen melyik oltókészülék használható, mindig az adott Az, hogy egy adott helyen melyik oltókészülék használható, mindig az adott 
funkció függvénye. 

Elektronikus berendezések oltására (pl. számítógépek) oltására nem 
használhatók, mert igen nagy

járulékos kárt okozhat bennük az oltásra használt por.

A CO2 oltókészülékekbõl kiáramló nagy nyomású gáz olyanmértékben lehûl (-17 
- -25 oC).

A CO2 gáz a levegõnél nehezebb, és noha nem mérgezõ, de bizonyos 
koncentráció felett légzési nehézségeket okoz, terepszint

alatti helyiségben történõ oltás esetén igen körültekintõen kell eljárni, vagy 
használatát mellõzni kell. Ilyen területeken 

egyéb oltókészülék típust (pl. porral oltót vagy habbal oltót) kell alkalmazni. 



A kézi oltókészülékek mûködési elveik szerint két
csoportra oszthatók:

• az egyik, amikor az égõ anyagtól az égést tápláló
oxigént zárja el a kiáramló oltóanyag (porral oltó,
vízzel és habbal oltó készülékek),

• vagy az égõ anyag hõmérsékletet csökkenti a
gyulladási hõmérséklet alá (CO2 oltó, halogén
gázzal oltó készülékek). A halogén gázzal oltó
készülékek oltóanyagai - jelenleg nem teljesenkészülékek oltóanyagai - jelenleg nem teljesen
tisztázott módon - kémiai reakcióba is lép az égõ
anyaggal, ami jelentõsen javíthatja az oltás
hatásfokát.



• A tűzoltókészülék az az eszköz, amelyik oltóanyagot tartalmaz nyomás 
alatt és ezt az oltóanyagot irányítottan tudjuk vele a tűzre juttatni.

Csoportosításuk: 1. oltóanyag alapján
- vízzel oltó
- habbal oltó
- gázzal oltó
- porral oltó készülékek.

2. Hajtóanyag szerint: Semleges gázokat tartalmazó: CO2, N, Ar, He
ezek valamilyen keverékével működtetett vagy sűrített levegős kivitelű.ezek valamilyen keverékével működtetett vagy sűrített levegős kivitelű.
3. A hajtóanyag tárolása alapján:
- Állandó nyomású (belenyomott gázas készülékek)
- Nincs állandó nyomás: a) hajtóanyag palackos készülék (külső 

palackokos)
b) Belső palackos készülék
4. Nagyság szerint: 
- Hordozható készülékek, melyek készenléti tömege nem haladja meg a 

20 kg-ot
- Szállítható készülékek



A tűzoltó készülékek olyan műszaki elsősegélynyújtó 
eszközök, amelyek kezdődő tüzek megfékezésében, a 
várható helyszíneken ké-szenlétben tartva, hatékony 
beavatkozást tesznek lehetővé.

• Követelmény, hogy:
• biztonságosak legyenek,
• kezelésük egyszerű legyen,
• megbízhatóan működjenek,
• hatékonyak legyenek.
• Használhatósági hőmérséklet-határait szavatolni kell -15 

és +40 Co között.



Tűzoltó készülékek
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Telepítés
• A kézi oltókészülékek egy tûzszakaszon belül kötelezõen elõírt mennyiségét a 

következõ táblázat tartalmazza: 
• Alapterület/1 db oltókészülék, minden megkezdett m2 után

Tűzveszélyességi Helye At építmény, illetve Követelmény
osztály szabadtér alapterületét

csökkent ő tényező

helyiségben,illetve minen megkezdett 50 m2

"A-B" veszélyességi övezet- — alapterület után legalább 
ben. 1-1 db

építményben, illetve "A" és "B" tűzveszélyessé- a "C" - "E" tűzveszélyességi
"A-B" szabadtéren gi osztályba tartozó helyiség, osztályba tartozó építmény

illetve veszélyességi övezet szabadtér előírásai szerint
alapterülete kivételével

építményben, illetve "A" és "B" tűzveszélyessé- az alapterület minden 

"C" szabadtéren gi osztályba tartozó helyiség, megkezdett 200 m2-e után,
illetve veszélyességi övezet de legalább szintenként 1-1 db
alapterülete kivételével

építményben, illetve "A" és "B" tűzveszélyessé- az alapterület minden 

"D" szabadtéren gi osztályba tartozó helyiség, megkezdett 600 m2-e után,
illetve veszélyességi övezet de legalább szintenként 1-1 db
alapterülete kivételével

építményben, illetve "A" és "B" tűzveszélyessé-
"E" szabadtéren gi osztályba tartozó helyiség,

illetve veszélyességi övezet szükség szerint
alapterülete kivételével
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• MSZ EN 3 alapszabvány
• MSZ EN 1866
• MSZ 1040 /2012-ig lehet készen létben tartani/
Üzemeltetői kötelezettség az EN 3 készülékeknél ¼ évente 

szemrevétellel ellenőrizni és azt dokumentálni.
Töltetek:
Sokféle habképző anyag lehet, instant habok
Porral oltó korábban NaHCO3, /B,C/, Ammóniumfoszfát /A,B,C/



A tűzoltó készülékek oltóanyaguk szerint lehetnek:

• Porral oltó t űzoltó készülékek: Oltóanyaga por alakú szilárd anyag, mely 
elsősorban éghető folyadékok, gázok valamint  villamos feszültség alatt álló 
berendezések tüzeinek oltására, újabb típusai szilárd anyagok  tüzeinek 
oltására alkalmazhatók.

• Vízzel oltó t űzoltó készülékek: Oltóanyaga elsősorban szilárd éghető 
anyagok tüzeinek oltására alkalmas víz vagy vizes oldat. 

• Habbal oltó t űzoltó készülékek: Oltóanyaga víz-habképző anyag 
keveréke, mely elsősorban éghető folyadékok és lánggal vagy parázslással keveréke, mely elsősorban éghető folyadékok és lánggal vagy parázslással 
égő szilárd anyagok tüzeinek oltására alkalmas.

• Halonnal oltó t űzoltó készülékek: Oltóanyaga cseppfolyós halogénezett 
szénhidrogén, mely éghető folyadékok, gázok és kismértékben szilárd 
anyagok tüzeinek oltására alkalmas. Jelenleg a halonnal oltókat 
környezetkárosító hatása miatt csak külön engedéllyel rendelkező 
létesítményekben szabad készenlétben tartani. 

• Szén-dioxiddal oltó t űzoltó készülékek: Oltóanyaga élelmiszeripari 
tisztaságú szén-dioxid,  mely  elsődlegesen  éghető folyadékok és gázok 
tüzeinek oltására alkalmas. 





Készülékek ellenőrzése
Belenyomott gázos, állandó nyomású

Kézi: 2, 6, 9, 12 kg, max 25 kg
Hordozható tűzoltó készülékek: max 250 kg.

Szállítható tűzoltó készülék: max 1000 kg
Járműre szerelt: töltet tömeg max 3000 kg
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Oltás tűzoltó készülékkel, tűzcsappal

Az épületekben lévő falifali tűzcsapoktűzcsapok
használatahasználata előttelőtt aa helyiségekethelyiségeket
áramtalanítaniáramtalanítani kellkell, az okozott másodlagos
vízkár is jelentős lehet, ezért azokvízkár is jelentős lehet, ezért azok
használatát minden esetben mérlegelni kell!



A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a 
tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos 
jogszabályban, szabványokban foglalt 
biztonsági jellel kell utánvilágító vagy 
világító biztonsági jellel megjelölni.

A biztonsági jeleket mindenesetben a 
tűzoltó berendezés fölé 2,0.2,5 m 
magasságban kell felszerelni, hogy a 
biztonsági jel akkor is látható legyen, 
ha az átmenetileg takarásban van.“ha az átmenetileg takarásban van.“
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A tűzoltó készülékek esetben a t űzoltó 
készülék mellett fel kell tüntetni annak 
alkalmazására vonatkozó jelzést az 
egyes t űzoltó készülék fajták szerint:



1. Vízzel oltó
2. Széndioxiddal oltó

3. Habbal oltó
4. ABC porral oltó

5. D porral oltó
6. BC porral oltó
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Autós tűzoltókészülékek speciálisan 
gépjárművekhez fejlesztve

• GLORIA PD1GA:
1 kg-os ABC porral oltó 1 kg-os ABC porral oltó 
- Oltásteljesítmény: 5A, 34B
- Speciális alkalmazhatóság személygépkocsikhoz 
- A,B,C, tűzosztályok oltására minősítve 
- Nyomástartály minőségi acéllemezből 
- Szakaszos működtethetőség 
- A készülék szériaszerűen felszerelve gépjármű tartóval és 
szabadalmaztatott hevederrel 
- Ellenőrizhető és használat után feltölthető 
- Kívül időjárás álló és ellenálló 100%-os poliesztergyanta bevonat 
- Gyors, egyszerű használat 
- Lekerekített élek az autóipar követelményei szerint 
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GLORIA PD6GA-12GA, PD6G-PD12G, ABC porral oltó 
tűzoltókészülékek:

(Műanyag védőtalpgyűrűs kivitel) 
6 kg-os ABC porral oltó 

(oltásteljesítmény: 34A, 183B, C) 

Állandó nyomású (nitrogén hajtógázas) ABC porral oltó 
tűzoltókészülék
- 6kg-os ADEX-Glutex oltópor töltetű készülék. 
- A működőképességről a felhasználó részére a nyomásjelző ad 
tájékoztatást. 
- Az alsó szelepkar egyidejűleg hordozásra is szolgál. 
- Könnyű ellenőrizhetőség az ellenőrző szelepnél, sorszámozott 
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- Könnyű ellenőrizhetőség az ellenőrző szelepnél, sorszámozott 
tartálytest
- Nagy oltásteljesítmény. Univerzális felhasználhatóság. 
- Újratölthető. 
- Nagyfeszültség (35 kV-ig) alatt lévő berendezések tüzeinek 
oltására (legalább 1,5 méter oltási távolságból) használható. 
- Kiváló minőségű acéllemezből készült oltóanyagtartály. 
- A külső burkolat bevonata környezetkárosító anyagokat nem 
tartalmaz, időjárás álló 100% poliészter gyanta. 
- Sárgaréz szeleptestek. 
- Könnyen áttekinthető működtetési tájékozatató a szitanyomott 
felirati képen.

- világszabadalommal védett "check-control" távolról is jól 
láthatóan mutatja, hogy a készüléket működésbe hozták, ezzel a 
napi ellenőrzést egyszerűsíti le.



GLORIA KS2SBS 2kg CO2-vel oltó tűzoltó készülék: Kiválóan alkalmazható kis-és
nagyfeszültségű berendezéseknél, számítógépek, kapcsoló szekrények, elektromos
rendszerek éghető folyadékok tüzeinek oltására is alkalmas , a kialakított szórócső
optimális oltóanyag sugarat képez , nagy felület fedés a sugár képből fakadóan , a nyomás
alatti gáztartály kiváló minőségű, varratmentes aluminiumbol készül , a tűzoltó
készülékek külső bevonata környezetkárosító anyagokat nem tartalmazó időjáráás álló és
ellenálló 100% poliesztergyanta , a tűzoltó készülékek biztonsági hasadó tárcsával vannak
ellátva , próba nyomás: 250 bar szitanyomott felirati kép
acél tartó és működtető karok, melyekkel a tűzoltó készülék biztonságosan, kényelmesen
működtethető ,fali tartó tartozék
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� A lakóházakban, társasházakban, figyeljünk
oda környezetünkre, menekülési útvonalban ne
tároljunk éghető anyagokat, ne rácsozzuk be a
kijáratokat, szellőző rendszereket időközönként
tisztíttassuk ki.

� A Debrecen Fényes udvari panel tűz /kép/, a
tűzhelyen felejtett étel melegítése miatt
keletkezett a tűz, régi lakóház elavult
tűzvédelem, szennyezett elszívó rendszer szinte
fáklyaként terjedt az egész épületben a tűz az
egész lépcsőház kiégett.

Tűzesetek elemzése lehetőségek a 
régi tűzvédelmi tervezéseknél

�A tűzben 14 lakás kiégett, és 108 lakásban
terjedt a füst; 14 embert kellett kórházba
szállítani füstmérgezés gyanújával. A
vizsgálatban arra jutottak, hogy a
panelfelújítások során legyen kiemelt szempont
az úgynevezett tűzvédelmi megfelelőség. A
vizsgálat ugyanis kiderítette, hogy egy-egy ilyen
épületben az esetlegesen kialakuló tűz
akadálytalanul, gyors sebességgel terjedhet a
kéménykürtőként viselkedő lépcsőházakban,
liftaknákban és gépészeti aknákban."



Szellőző a társas házakban

2013.05.27. DE GF Munkabiztonsági 
Önálló Osztály, Kövér 
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• Társasházaknál külön gondot kell fordítani a szemét ledobókra és szellőzőkre, kémények
tisztítására

• Az akadálymentes menekülés lehetőségére

• Érdemes elgondolkodni a füstérzékelő rendszereken, vannak egyszerűbb elemes
megoldásúak is lakószobákba, otthonunk védelme érdekében.

• Illetve érdemesnek tartom kisebb töltetömegű

kézi tűzoltó készülék beszerzését otthonunk védelme érdekében, /habbal oltó/.

• A nem megfelelő tűzvédelmi tulajdonságokkal rendelkező homlokzati szigetelőanyag,
cseréje.

• A lépcsőházi nyílászárók felújítása, cseréje esetén, a rendszerek hatékonnyá tételét,
korszerűsítésétis el kell végezni.
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korszerűsítésétis el kell végezni.

• Egyes épületszerkezetek - különös tekintettel a gépészeti vezetékek aknafalai - nem
elégítik ki a velük szemben támasztott éghetőségi és tűzállósági határérték
követelményeket. Az aknák szintenként nem kerültek leválasztásra, így lehetővé teszik a
tűz függőleges terjedését. új szellőzőrendszer kialakítására, vagy a meglévő szellőző
rendszerek légtechnikai és tűzbiztonsági előírásokat egyaránt érvényre juttató felújítására,
korszerűsítésére a szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, a
gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelővé tételét, lezárását, aknák szintenkénti
szakaszolását, tűzgátló csappantyúk beépítését, valamint amennyiben műszakilag
megoldható, a szellőzőcsatoma tisztítását is kötelezően el kell végezni.



A konyha t űzveszélyes
"A lakóépületekben keletkezett t űzesetek jelent ős része a lakások konyhájában indult. A konkrét 
keletkezési ok a t űzhelyen hagyott étel meggyulladása. A figyelmetlens ég következménye, hogy 
a zsúfolt térben fellobbanó lángok nagyon rövid id ő alatt meggyújtják a konyha berendezési 
tárgyait, az éghet ő anyagokat.

• A tűz néhány perc alatt a lakás többi helyiségére, telj es bels ő területére képes átterjedni, esetleg 
a bejárati ajtón kitörve a szomszédos lakásba is be jutni.

• A tűz és a füst a szell őzőkön át terjed!

• A konyhai t űz a szagelszívó bekötésen, a szell őzőnyíláson keresztül a szennyezett(olaj, zsír, por)
szellőzővezetéken gyorsan továbbterjed. A konyhát a szell őzőtől elválasztó éghet ő anyagú
szerkezet gyorsan átég, amelynek következtében a szell őző kürt ő közvetlen t űzterhelésnek van
kitéve . Az alumínium szellőzővezeték a nagy hőtől megolvad, a tűz átterjed a felette lévő szintre .kitéve . Az alumínium szellőzővezeték a nagy hőtől megolvad, a tűz átterjed a felette lévő szintre .
Közben az ég ő lakásból a lépcs őházba sűrű füst áramlik, amely amennyiben nem tud eltávozni a
legfels ő szinten, a szomszédos lépcs őházakba is átterjed, ahol leh űlve lefelé kezdi megtölteni a
teret.

• A rácsos lezárások megakadályozzák a t űzoltók munkáját!
• A tűzoltóság beavatkozását jelent ősen késlelteti, hogy az épületek a parkoló autók mi att nem, 

vagy csak nehezen közelíthet őek meg, továbbá a lakásokba való bejutást nehezítik  a 
vagyonvédelmi rácsos lezárások. A beépített rácsok több esetben lezárják a közm ű nyitó/záró 
szerkezeteket, t űzvédelmi berendezéseket, menekülési ablakokat. Tová bbi gondot jelent, hogy a 
rácsokkal lezárt területen általában éghet ő anyagú szekrényeket helyeznek el, különféle éghet ő 
anyagokat tárolnak.



Mit tehetünk lakásunk t űzvédelméért?
• Amire nagyon kell figyelni, hogy a t űzoltók ne legyenek lakásunkban hívatlan vendégek –Mit

tehetünk a lakásunkban mindezek ismeretében?
• Elsősorban a konyhai szell őző nyílásba t űzterjedést gátló szerkezetet célszer ű beépíteni (h őre

habosodó, h őre bezáródó, t űzjelző által vezérelt csappantyú).
• Javasolt a gépészeti aknák éghet ő szerkezetének cseréje, nem éghet ő anyagú, megfelel ő

tűzállósági paraméterrel rendelkez ő szerkezetre (pl. falazó elem, t űzgátló lemez, …).
• Fontos a t űz korai észlelése érdekében a lakásban h ő-, és füstérzékel ő detektor(ok) felszerelése

(ezek lehetnek az olcsóbb, elemmel m űködő kivitel űek, vagy a nagyobb biztonságot nyújtó, de
költségesebb beépített automatikus t űzjelzők).

• Célszerű a lakásban keletkezhet ő tüzek oltására alkalmas t űzoltó készülék, t űzoltó takaró 
beszerzése.

• Elengedhetetlen a lakás elektromos hálózatának kile nc évenkénti felülvizsgálata.

• A bejárati ajtót javasolt megfelel ő tűzállósággal rendelkez őre lecserélni. 

• Amennyiben a lakás el őtt rácsos lezárás következtében egy önálló tér alak ult ki, fontos, hogy ott 
semmit ne tároljunk.

• Amennyiben a lakóépületben tüzet észlelünk, azt azo nnal jelezzük a t űzoltóság felé.



Mit tehetünk a lakóépület közös 
helyiségeiben?

• A pincét célszer ű önálló t űzszakaszként a lépcs őháztól leválasztani.

• A fels ő szinti összeköt ő folyosókon a füstterjedést javasolt megakadályozni.

• Az épület rácsos lezárásait felül kell vizsgálni.

• A lépcs őházak füstelvezetését, füstmentesítését meg kell oldani.

• Javasolt az épület szell őző rendszerének id őszakonkénti tisztítása.

• Az épület elektromos rendszerét felül kell vizsgálni kilen c évenként.

Mit tehetünk a lakóépület körül?

• A közvetlenül az épület körül, a t űzoltók felvonulási útvonalán parkoló

• autók késleltetik a ment őmunkát, ezért ezt hagyjuk szabadon."



Tűzjelzés

• Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt
haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a
rendőrségnek, vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési
önkormányzat polgármesteri hivatalának. A nyilvános távbeszélő
készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban – ennek
hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a
tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni. A tűz jelzéséhez,
segítségkéréshez az állampolgárok híradási eszközüket kötelesek
rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget
nyújtani.nyújtani.

• A tűzoltóság hívószáma 105 . (egységes segélyhívószám: 112)
• A tűzjelzést, riasztást biztosítani kell egyrészt a létesítményen belül

tartózkodók részére, másrészt a tűzoltóság felé.
• A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia :
• - a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),
• - mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
• - emberélet veszélyben van-e,
• - a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.



Olaj tüzek oltása, konyha



A zenés, táncos rendezvények

23/2011. (III. 8.) Korm. Rendelet a zenés, táncos r endezvények m űködésének biztonságosabbá 
tételér ől

• 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre,
amelyeket

• a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra
szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben
(a továbbiakban együtt: építmény) tartanak;

• b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan
lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri
rendezvény).

• (2) A rendeletet nem kell alkalmazni
• a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
• b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
• c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra,

rendezvényekre;
• d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
• e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.



Zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó szabál yok
• 3. § (1) Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) 

birtokában tartható.
• (2) Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a

meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott
feltételek teljesítése alól. Az engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló jogszabály szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint bejelentéssel együtt
is benyújtható.

• (3) Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi
önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) adja ki. Az engedély iránti kérelem elbírálásának
ügyintézési határideje 20 nap.

• (4) Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz
• a) a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal

kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra
és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatosés a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos
szakkérdésben a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi
intézete,

• b) a meglévő építmény tekintetében az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi
építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés kérdésében az általános építésügyi
hatóság, a sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatóság vagy a műemlékeket engedélyező
építésügyi hatóság, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem
benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott ki,



• c)
• d) a jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a 

tűzvédelmi hatóság,
• e) a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos 

szakkérdésekben a rendőrség.
• (5) Amennyiben az engedély és a működési engedély iránti kérelmet a kérelmező egyszerre nyújtja be, a 

szakhatóságok az ellenőrzést mind az engedély, mind a működési engedély feltételei vonatkozásában 
egyszerre folytatják le.

• (6) A bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentésével egyidejűleg benyújtott engedély iránti 
kérelem esetében a hatósági ellenőrzéseket mind az engedély, mind a bejelentett kereskedelmi 
tevékenység feltételei vonatkozásában egyszerre, az engedély kiadását megelőzően kell lefolytatni. A 
bejelentést követő harminc napon belül nincs szükség újabb hatósági ellenőrzések lefolytatására.

• 4. § (1) Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, 
szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

• (2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény • (2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény 
használatának jogcímét.

• 5. § (1) Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja
• a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá 

alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
• b) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
• c) a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
• d) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
• e) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének

időpontjáról szóló nyilatkozatot,
• f) a biztonsági tervet,
• g) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,
• h) az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban

meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot.



• (2) Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról
intézkedik. A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle
megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhatják. A helyszíni szemléről a jegyző értesíti az Országos
Mentőszolgálatot.

• (3) A jegyző a helyszíni szemléről szóló értesítést az engedély iránti kérelemben megjelölt adatokkal
együtt küldi meg. Az értesítésben a jegyző felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle
megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz az ügyfél által
írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

• (4) A jegyző az eljárás során az ügyfelek adatait és a zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló
építmény vagy terület tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi hatóság
megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

• 6. § (1) A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt az 1. melléklet
szerinti nyilvántartásba veszi, és a 2. melléklet szerinti igazolást állít ki. A jegyző által vezetett
nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi.

• (2) A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli• (2) A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli
• a) a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint
• b) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségével és a munkaügyi felügyelőségével.



A biztonsági terv
• 8. § A biztonsági terv tartalmazza:
• a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és 

eltávozás rendjét;
• b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére 

vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
• c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
• d) a biztonsági személyzet létszámát;
• e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
• f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

Az üzemeltet ő, illetve a szervez ő kötelezettsége
• 9. § (1) A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e• 9. § (1) A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e

a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó
tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény
biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.

• (2) A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének
időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény
helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az
elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.

• (3) A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet
helyszíni jelenlétéről.



4. A szervez őre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó sza bályok
• 10. § (1)
• (2) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez,

valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.
• (3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági

személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító
képzettséggel kell rendelkeznie.

• (4) A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy
annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés
esetén felmutatni.

• 11. § A rendezvény szervezője
• a) amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére

való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést az életkort
igazoló okmány előzetes felmutatásához,igazoló okmány előzetes felmutatásához,

• b) a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk
ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez
(kártyához, karszalaghoz) kötheti.

5. Az ellen őrzésre vonatkozó közös szabályok
• 12. § (1) Zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult:
• a) a jegyző;
• b) valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság;
• c) bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít.
• (2) Az ellenőrzésre jogosult hatóságok (a továbbiakban: hatóság) ellenőrzési tevékenységét a jegyző

hangolja össze.



6. A rendszeres rendezvények helyszínének általános  ellenőrzése
• 13. § (1) A hatóság - az építésügyi hatóság kivételével - egy éven belül legalább egyszer köteles a

rendszeres rendezvények helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos
rendezvényt.

• (2) Ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés
másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem
biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra zenés,
táncos rendezvény tartását megtiltja.

• (3) A jegyző az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény tartását megtiltja, ha
• a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
• b) a rendezvény szervezője a (2) bekezdés szerinti határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz

eleget a határozatban foglaltaknak.
• (4) A jegyző a (2)-(3) bekezdés alapján hozott határozatát közli a hatóságokkal.



7. A rendezvények id őpontjában történ ő ellenőrzés
• 14. § (1) Az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint ellenőrzi.
• (2) A rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, táncos rendezvények időpontjában egy éven belül - az

építésügyi hatóság, valamint a munkaügyi és munkavédelmi hatóság kivételével - minden hatóság köteles
legalább két ellenőrzést végezni. A hatósági ellenőrzés koordinálását a jegyző végzi. Az ellenőrzés
végrehajtása során a hatóság törekszik arra, hogy a zenés, táncos rendezvény résztvevőit a lehető
legkisebb mértékben zavarja.

• (3) A hatóság az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokra, jogsértésekre tekintettel - a külön
jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeken túl - az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja:

• a) figyelmeztetés, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén a hatóság első ízben állapított meg
jogsértést, kivéve az (5) bekezdésben szabályozott eseteket;

• b) felszólítás a hiányosságok meghatározott időn belüli pótlására;
• c) a tapasztalt jogsértésről ideiglenes intézkedés nélkül értesíti a jegyzőt és eljárást kezdeményez;
• d) a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti.• d) a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti.
• (4) Az ellenőrzést végző hatóság a (3) bekezdés alapján tett intézkedésekről - a c) pont kivételével - a

következő munkanapon tájékoztatja a jegyzőt.
• (5) Amennyiben az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértéseket tapasztalja, köteles a külön

jogszabályban meghatározott ideiglenes intézkedés keretében a zenés, táncos rendezvény folytatását a
helyszínen felfüggeszteni:

• a) a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének
nyilvánvalóan jelentős túllépése;

• b) a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya;
• c) az engedély hiánya;
• d) a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár;
• e) a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan

veszélyezteti.



Segédlet a rendezvények biztonsági tervének elkészítéséhez
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