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Biztonsági terv 
 

 
A létesítmény alapadatai: 
 
A gazdasági társaság neve címe, telefonszáma, képviseletre jogosult személy neve, 
telefonszám: PVSK-Marketing és Hirdetésszervező Kft. 7622 Pécs, Verseny u. 11.  
Bán Gábor ügyvezető Telefon: 06-20/4122972 
 
A gazdasági társaság székhely címe: 7622 Pécs, Verseny u. 11. 
 
A rendezvény helyszíne: Szamosi Nándor Sportcsarnok 
7622 Pécs, Verseny utca 11. 
 
Létesítményvezető: Ilcsik Attila 
Telefon: +36202107232 
E-mail: ilcsikattila@pvsk.hu 
 
 
Helyszín leírása: 
A Szamosi Nándor sportcsarnok a 7622 Pécs, Verseny utca. 11. szám alatt található. Az É. –i 
oldalon a Verseny utca, a K.-i oldalról jelenleg építési terület, Déli- és a Nyugati oldalról a 
PVSK saját épületei határolják.  
Az épület gyalogos és gépjármű főbejárata az északi oldalon, a Verseny utcára nyílva található. 
A gyalogos forgalom ki-, és bevezető forgalma elkülönített, rotációs beléptető rendszerrel 
szabályozva a belépők létszámát. A gépjárművek beléptetésére távirányítású kapu áll 
rendelkezésre, mely a beléptető vagyonőr irányít. 
 
Az épület maximális befogadó képessége: 600 fő 
A jelen biztonsági terv maximum 400 fő beléptetésére készül! 
 
A lelátón összesen: 176 fő ülőhely 
A küzdőtéren: összesen 224 fő ülőhely található 
 
Szektorok száma: 4 
 
Szektorok elhelyezkedése:  
   „A” szektor a küzdőtér Északi részén található, a tisztelet jegyesek/bérletesek 
és a VIP vendégek számára fenntartott terület, összesen 128 ülőhely 
   „B” szektor a küzdőtér Déli részén található, jeggyel és bérlettel rendelkezők 
foglalhatják el, amíg ülőhely van. összesen 96 ülőhely. 
   „C” szektor a lelátó Északi oldalán található, összesen 88 ülőhellyel. 
   „D” szektor a lelátó Déli oldalán található, összesen 88 ülőhellyel, itt kerül 
kijelölésre a vendég szurkolói szektor szükség esetén. 
 
A cserepadok és a jegyzői asztal a pálya keleti oldalán, a nézőtérrel szemben találhatóak. 
 
A sportcsarnok területére 2 db egymás mellett elhelyezett két szárnyú ajtón lehet belépni, 
melyek az épület észak-keleti oldalán találhatóak.   



 

                 

Beléptető kapuk száma: 2 db. 
Elhelyezkedése:  
- 2 db. az épület Északi oldalán 

 
Büfé elhelyezkedése: 

- 1 db. állandó az Északi oldalon a földszinten. A Büfé az utcafrontról is látogatható azok 
számára, akik nem vesznek belépőjegyet vagy nem rendelkeznek bérlettel.  

- Azokat, akik csak a büfét kívánják látogatni, nem lehet a sportcsarnok területére 
beengedni!   

 
Mosdók elhelyezkedése: 

- 3 db. ( 1 női és 1 ffi ) az épületen belül, a főbejárattal szemközt a Nyugati szárnyon a 
földszinten található.  

o A férfi mosdó 20,64 m², egyszerre 7 főt tud kiszolgálni. 
o A női mosdó 13,75 m², egyszerre 3 főt tud kiszolgálni. 
o Mozgáskorlátozott mosdó, 3,6 m² egyszerre 1 főt tud kiszolgálni 

- 2 db. ( 1 női és 1 ffi ) az épület Keleti külső oldalán található. 
o A férfi mosdó 13,71 m², egyszerre 6 főt tud kiszolgálni. 
o A női mosdó 14,19 m², egyszerre 4 főt tud kiszolgálni. 

- 1. db. a Büfé külső területéről közelíthető meg. 
o A férfi mosdó 3 m², egy fő kiszolgálására alkalmas egyszerre. 
o A női mosdó 3 m², egy fő kiszolgálására alkalmas egyszerre. 

A beltéri mosdók (2.db.) az épületen belül a küzdőtérről azonos szinten, a lelátókról az észak-
déli irányú lépcsőn közelíthetőek meg. 
A kültéri mosdók (2.db.)a nézőszám függvényében a keleti vészkijáraton keresztül 
közelíthetőek meg.  
A büfé mosdójának eléréséhez el kell hagyni a sportcsarnok területét. 

 
Az épületben működő kamerák elhelyezkedése: 
 

- 1. db. a hátsó bejárat Keleti falának Déli oldalán az ott elhelyezkedő külterület felé, a 
külső mosdók ajtóira irányítva. 

- 1. db. a külső mosdók Keleti falának Északi oldalán a külső mosdók ajtóira irányítva. 
- 1. db. a Sportcsarnok külső Északi oldalán, a betonozott gépjármű parkolóra irányítva.  
- 1. db. a Büfé felől a csarnok bejáratára irányítva. 
- 1. db. az Északi bejárat előterében, a Csarnok bejáratára irányítva 
- 1. db. az Északi bejárattal szembeni falon, a Csarnok bejáratára irányítva 
- 1. db. a Keleti oldalon a főbejáratnál, mely a portára és a főbejáratra van irányítva. 
- 1. db. az épület Dél-nyugati oldalán a belső betonozott parkolóra irányítva. 
- 1. db. az épület Észak-nyugati oldalán a belső betonozott parkolóra irányítva. 
- 1. db az épület Dél-Nyugati sarkán a déli vészkijáratokra irányítva 
- 1. db az épület Dél-Keleti sarkán a déli vészkijáratokra irányítva 
- 1. db az épület Dél-Keleti sarkán a keleti építkezés irányában, 
- 1. db az épület Észak-Keleti sarkán a déli vészkijáratokra irányítva 
- 1. db. a recepció/pénztár pultra irányítva 
- 1. db. a küzdőtér területén, az észak-nyugati részen, forgatható kamera 
- 1. db. a küzdőtér területének közepén forgatható kamera 
- 1-1 db a küzdőtér közepén, az egyik keleti a másik nyugati irányba 
- 1. db. a küzdőtér északi oldalán a teljes játékteret és a Déli lelátót mutatja 



 

                 

- 1. db. a küzdőtér Déli oldalán a teljes játékteret és az északi lelátót mutatja 
 
A kamerák direkt módon való irányítására és figyelésére szolgáló munkaállomás a recepció 
területén kerül kialakításra, mely egyben a vezetési pont is. 
 
 
Kamerán rögzített adatok kezelésére vonatkozó szabályok 
 
A szabálysértési, valamint a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok 
és információk biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését követően a szervező köteles 
a rendőrség által a sportrendezvény befejezését követő 72 órán belül megtehető felszólításban 
megjelölt ideig megőrizni a sportesemény biztosítása során rögzített felvételeket. A rendőrség 
a szervezőt vagy a rendezőt a felvételeknek a felszólítást követő legfeljebb 30 napig történő 
tárolására szólíthatja fel. Amennyiben a felszólításra nem kerül sor, a szervező vagy a rendező 
a rögzített adatokat a rögzítést követő 72 óra elteltével megsemmisíti. 
 
 
Parkolók: 
 
A parkolók száma összesen 4. db, melyből 1. db. VIP parkoló 2. db. szurkolói parkoló, 1. db. 
csapatparkoló. 
 
Elhelyezkedésük: 
 

- VIP parkolók a sportcsarnok területén, a csarnok nyugati oldalában 10 személygépkocsi  
- Szurkolói parkoló az épület északi oldalán felfestett parkolók valamint a Verseny utca 

északi oldalán 80 férőhelyes zárt parkoló, melynek sorompóit a rendezvények kezdete 
előtt külön utasításra nyitják ki, szabadon használható zárásig, továbbá a sportcsarnok 
északi oldalán, a bejárattól  

- Nyugati irányba, kb. 60 gépjármű parkolására szolgáló kavicsos parkoló áll 
rendelkezésre. 

- Csapatparkolók: A buszok az épület északi oldalán, kb 30 méterre kialakított 
parkolhatnak le, ahonnan a csapat tagok a Verseny utca keresztezése nélkül juthatnak a 
sportcsarnok épületébe. 

 
Egészségügyi ellátó hely: 
 
Az egészségügyi ellátó hely a sportcsarnok keleti vészkijárata mellett, a küzdőtérrel 
szomszédos dedikált helyiségben van. 
Megközelíthetősége mind a küzdőtérről mind pedig a lelátókról biztosítva van, illetve az Északi 
főbejárat felé szabad közlekedés lehetősége is adott. 
 
A rendezvény időpontja: 2022-2023 évadra kiírt versenynaptár szerint 
 
 
A rendezvény lebonyolítása alatt intézkedésre jogosult vezető neve, telefonszáma: 
Bán Gábor ügyvezető    mobiltelefon: 06-20/4122972 
 
 



 

                 

 
A biztonsági szolgálat vezetőjének neve, telefonszáma: 
T.A.X. Team Security Kft. 1092 Budapest Erkel utca 6. 
Petricsevics István  ügyvezető    Mobiltelefon: +36309464160 
 
Németh János   őrzés-védelmi szakmai igazgató Vagyonőri ig. száma: SZ2252992 
       Mobiltelefon: +36204324746 
 
Fekete Tibor  biztonsági vezető  Vagyonőri ig. száma: SZ2239590 
       Mobiltelefon:+36309934908 
 
A biztonsági szolgálat minimum létszáma a rendezvény idején: 
7 fő személy- és vagyonőr. 
 
A rendezvény ideje alatt az információ áramlása mobiltelefonon biztosított. 
 
A rendezvény megnevezése: Férfi Magyar Bajnokság NBI/B. Piros csoport 
 
A rendezvény pontos időpontja: a melléklet szerint 
 
Az érkező csapatok elhelyezése: 
 
A csapatok érkezését biztosító buszok helye a Szamosi Nándor Sportcsarnok észak-keleti külső, 
erre kijelölt területe, ahol egyszerre a ki és beszállás idejére 3. db. busz tud megállni, ahonnan 
a csapatok a Verseny utca forgalmának keresztezése nélkül tudnak a sportcsarnok területére 
jutni. Az északi oldalon lévő főbejáraton keresztül a szemben lévő lépcsőn, juthatnak az I. 
emeleten berendezett 4. db. öltözőbe, mely terület folyamatos biztosítás alatt van. 
 
Az egészségügyi ellátást biztosító szervezet neve, címe, telefonszáma, végzettséget igazoló 
okirat:  

1.  Novák Miklós mentőtiszt 
2. dr. Horváth Ádám csapatorvos 

 
Összeköttetés módja: mobiltelefonon  
  
A rendezvény helyszínén kijelölt elsősegélynyújtó helyek: 
Eü. ellátó hely: A keleti vészkijárat és a játékos kijáró mellett található dedikált elsősegély 
nyújtó helyiség. 
 
 
A rendezvény ideje alatt a becsült látogatók száma:  
 
Ez minden esetben az adott mérkőzéstől függ, de nem haladhatja meg a Sportcsarnok maximális 
befogadóképességét, mely a 2022.08.25.–én kelt tűzvédelmi szakértő szerint: 

• maximum 600 fő 
•  az egyes mérkőzésekre tervezett nézői létszám maximum 400 fő,  

 
(Lelátón: 176 fő, a küzdőtér Déli oldalán kialakított ülőhelyeken összesen 96 fő, az északi 
oldalon pedig 128 fő.    



 

                 

 
A rendezvény jellemzői: 
 
A rendezvény minősítése: normál 
 
 
A PVSK-Veolia férfi kosárlabda csapat NBI/B hazai mérkőzései a Szamosi Nándor 
Sportcsarnok kerülnek megrendezésre.  A rendezvény idejére a sportcsarnokot határoló utcában 
lévő gépjárműforgalom irányításában (amennyiben a szurkolói létszám ezt indokolja) a 
rendőrség közreműködését kérjük, hogy a környezetre háruló terhelést a lakosság részére szinte 
észrevétlenné tegyük. 
  
A rendezvény ideje alatt a biztonsági szolgálat tevékenysége 
 
A biztonsági szolgálat feladat és tevékenységi köre a rendezvény alatt összetett folyamatot 
képez. 
 
Feladataik: 
 

- Ki és beléptetés végrehajtása; 
- Ruházat és csomag átvizsgálása; 
- A bent lévők jegyeinek, bérleteinek ellenőrzése – folyamatosan, szúrópróba-szerűen; 
- A szektorokban a rendzavarások megelőzésére biztonsági őri szolgálat,  
- A különböző szektorok biztosítása; 
- Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a kiürítés, menekítés végrehajtása, 

együttműködés más hatóságokkal; 
- Képi rögzítésre szolgáló video rendszer folyamatos üzemeltetése, a speed-doom 

kamerákkal a szektorok figyelemmel kisérése jogsértő tárgyak, magatartások felfedése, 
észlelése; 

- Rendőrséggel való együttműködés. 
 
A biztonsági szolgálat kiemelt feladata a résztvevők beléptetése a rendezvény helyszínére, a 
ruházat és csomag átvizsgálása, ennek során a biztonságra különösen veszélyes eszközök, 
fegyver, robbanószer, kábítószer kiszűrése, azok bevitelének megakadályozása, fellelése esetén 
a rendőrség értesítése és az elkövető helyszínen való visszatartása. 
A rendezvény teljes területén a rend biztosítása, a rendezvény területén található objektumok, 
műszaki berendezések védelme. 
 
 
Együttműködés a rendőrséggel 
 
Amennyiben az adott mérkőzés indokolttá teszi a rendőri jelenlétet, a biztonsági szolgálat a 
helyszínen lévő rendőri erőkkel a rendezvény lebonyolítása során együttműködik. 
A rendőri jelenlét indokolt a járműforgalom irányításnál, illetve a beléptetési pontokon. 
Rendkívüli esemény, rendbontás esetén a vezetői ponton lévő parancsnok azonnali információt 
kap az adott helyzetről és a jelenlévő biztonsági vezetővel együttműködve határozzák meg a 
feladatokat. 
 
 



 

                 

A rendezvény megkezdését megelőzően szükséges teendők: 
 
 

− A vészkijáratok táblával történő jelölésének ellenőrzése 
− A vészkijáratok nyithatóságának, megfelelő megközelíthetőségének folyamatos 

biztosítása, ellenőrzése a biztonsági személyzet közreműködésével. 
− Elsősegélynyújtó helyeken a felszerelések, kötszerek stb. meglétének, megfelelő 

feltöltöttségének folyamatos ellenőrzése, biztosítása. 
− a szektorok, valamint a kiegészítő helységek átvizsgálása a biztonságra veszélyt jelentő 

tárgyak felkutatása, a menekülési útvonalak biztosítása 
 
 
 
Jegyértékesítés: 
 
Pénztárnyitások ideje: Az adott mérkőzés előtt 1 illetve amennyiben nagyobb szurkolói 
jelenlét várható 1,5 órával a mérkőzés kezdete előtt. 
 
A jegyek egységesen 1.000,-Ft-ba kerülnek, a támogatói tisztelet jegyek díjmentesek. A szezon 
bérlet 10.000,-Ft. 
A jegyekről és bérletekről minta példány a biztonsági terv mellékleteiben találhatóak. 
 

1. sz. jegyértékesítés:  
 
A jegyértékesítés az Északi bejáratnál történik a „PÉNZTÁR” pultnál egy darab pénztár 
üzemeltetésével. Jegyek előre elkészített sorszámmal ellátott tömbből kerülnek értékesítésre. 
 
A belépőjegy és bérletfajták a melléklet szerint. A belépőjeggyel és bérlettel a rendezvény 
területén (lelátó, küzdőtér) bárhol helyet foglalhatnak a szurkolók, kivéve a küzdőtér északi 
oldalán kialakított tiszteletbérletes és VIP részén.  
 
A jegyek nem helyjegyek és nem is szektorjegyek, a megvásárolt jeggyel a helyfoglalás az adott 
területen bárhol megtörténhet. 
 

2 sz. jegyértékesítés (vendégszurkoló) 
 

A jegyértékesítés az Északi bejáratnál történik a „PÉNZTÁR” pultnál. 
 
A jegyek nem helyjegyek csak szektorjegyek, a megvásárolt jeggyel a lentebb felsorolt 
szektorelosztás szerint az adott szektoron belül bárhol megtörténhet a helyfoglalás a 
befogadóképesség figyelembevételével: 
 
Vendég szektor:  a „D” szektorból elkülönített rész 30 fő részére. 
 
Jegyvásárlás alóli mentesség: 
 
Nem kerül jegyértékesítésre sor a: 

- 6 év alatti gyermekek részére, részükre a belépés díjtalan. 
 Jegyvásárlás alóli mentességet élvez továbbá a  



 

                 

- Az adott rendezvény megkezdése előtt előre egyeztetett csoportok a főrendező által 
aláírt lista alapján. 

 
A résztvevők beléptetése a kosárlabda mérkőzésre: 
 

1. sz. beléptetési pont a VIP és tiszteletjegyes „A” szektorba 
 
A jeggyel történő beléptetés a Szamosi Nándor Sportcsarnok Északi főbejáratán keresztül 
történik.  
A jegyek érvényességét/mentességet a vagyonőrök ellenőrzik. A beléptetés kiépített kamera 
rendszeren rögzítésre kerül. A biztonsági szolgálat által történő átvizsgálást (ruházat és 
csomagátvizsgálás) követően a bejáratokon belépnek a rendezvény területére. 
Az esetlegesen átvett tiltott tárgyakat egy külön elkülönített helyen gyűjtik és dokumentálják, 
melyet a beléptetésnél jelen lévő vagyonőr legkésőbb a rendezvény befejezését követő fél órán 
belül a tulajdonosának visszaad. 
 

2. sz. beléptetési pont a „B”;”C”; és „D” szektorokba  
 
A bérlettel/jeggyel rendelkező szurkolók tudnak belépni, melyet elektronikus leolvasó rögzít és 
ellenőriz. A beléptetést vagyonőrök felügyelik. A beléptetés kiépített kamera rendszeren 
rögzítésre kerül. A biztonsági szolgálat által történő átvizsgálást (ruházat és csomagátvizsgálás) 
követően a bejáratokon belépnek a rendezvény területére. 
 

3. sz. beléptetési pont (vendégszurkoló) 
 
A vendég szurkolók beléptetése ugyanezen a ponton történik. 
 
A jegyek érvényességét a vagyonőrök ellenőrzik. A beléptetés kiépített kamera rendszeren 
rögzítésre kerül. A biztonsági szolgálat által történő átvizsgálást (ruházat és csomagátvizsgálás) 
követően a bejáratokon belépnek a rendezvény területére. 
 

4. Mozgáskorlátozott személyek beléptetése „A” szektor: 
 

A mozgáskorlátozott személyek beléptetésére a csarnok É.-i oldalán van lehetőség, ahonnan a 
Sportcsarnok küzdőtér északi-nyugati részére tudnak bejutni. Összesen 6 férőhely kerül 
biztosításra részükre. Mind a megközelítésben mind a távozásban, illetve kiürítésnél az Északi 
bejáratnál szolgálatot teljesítő vagyonőr köteles segédkezni.  
 
A rendezvényre be nem vihető tárgyak köre: 
 

- szeszes italt 
- kábítószert 
- olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi és 

vagyonbiztonságát veszélyezteti, 
- mások iránti gyűlöletre uszító felirat, zászló vagy egyébként jogszabály által tiltott 

önkényuralmi jelkép, 
- a beléptetésnél elhelyezett és piktogrammal ellátott tájékoztató táblán szereplő 

eszközök, tárgyak. 



 

                 

Az esetlegesen átvett tiltott tárgyakat egy külön elkülönített helyen gyűjtik és dokumentálják, 
melyet a beléptetésnél jelen lévő vagyonőr legkésőbb a rendezvény befejezését követő fél órán 
belül a tulajdonosának visszaad. 
Az átvett tárgyak az „A” szektor beléptetési pontjánál lévő területen kerülnek elhelyezésre, 
mely terület folyamatos őrzése biztosított. 
 
 
A rendezvényről eltávolítható vagy a beléptetése megtagadható azzal szemben: 
 

- aki nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt áll 
- aki nem vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát, valamint 
- aki nem veszi tudomásul, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel 

készíthető. 
-  aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát 

veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy 
másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő 
magatartást tanúsít, és e magatartást a felszólításra sem hagyja abba. 

 
A sportrendezvényen való részvétel feltételei: 
 

- érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, a sportrendezvény helyszínére való 
belépésre jogosító igazolással rendelkezik; 

- Nem áll eltiltás vagy szabálysértési kitiltás, kizárás hatálya alatt; 
- Betartja az intézmény belső rendszabályát (pályarendszabály), melynek részletes 

leírása a belépést biztosító kapuk mellett ki van függesztve. 
 
 
A résztvevők kiléptetése a kosárlabda mérkőzésről: 
 
A mérkőzés végét megelőzően az Északi és Keleti oldalon szolgálatban lévő vagyonőrök 
(beléptetési pontok) a vészkijáratokon lévő biztonsági hevedert leemelik és az ajtókat nyitják, 
majd figyelemmel kísérik a szurkolók távozását.  
 
A szektorok folyamatos ürülése közben az ott szolgálatot teljesítők átnézik és átvizsgálják az 
adott szektort annak állapotáról jelentést tesznek a biztonsági vezetőnek és (amennyiben 
jelenlétük indokolt) a rendőrség helyszínen lévő parancsnokának. 
 
 
A média akkreditációja: 
 
A média képviselői az Északi főbejáraton keresztül tudnak a rendezvény helyszínére bejutni, 
azok a média képviselői, akik éves bérletváltással akkreditálták magukat.  A beléptetés során 
részükre „PRESS” feliratú nyakba akasztót kapnak, valamint a mérkőzés részleteiről készült 
tájékoztatót, majd ezt követően elfoglalhatják helyüket a küzdőtér Ny.-i oldala felett kialakított 
területen. A fotósok részére láthatósági mellény kerül átadásra, amit a mérkőzés teljes 
időtartama alatt viselniük szükséges. A média munkatársai részére a Büfé az épület Ék.-i 
oldalán található. Közvetítés esetén a közvetítő média szervezet részére a bejárás és 
be/kiléptetés az É. –i oldalon történik. 
 



 

                 

 
Biztonsági Szolgálat Eligazító hely: 
 
 
A rendezvény biztosítását végrehajtó vagyonőrök részére a Recepció/Pénztár melletti eligazító 
helységben történik az eligazítás, értékeik, illetve ruházatuk, valamint a technikai berendezések 
tárolása is itt történik. 
 
Parkolási Rend: 
 

1. sz. parkoló a szurkolók részére fenntartott parkoló 80 db. férőhellyel, mely a Verseny 
utca északi oldalán, a vasúttól délre fekszik. Megközelíthető a Verseny utca felől. A 
parkoló sorompóval biztosított, a rendezvény előtt a sorompók kinyitásra kerülnek. 

2. sz. parkoló a meghívott vendégek részére. Elhelyezkedése a Sportcsarnok északi 
oldalán 10 db parkolóhely.  
 

3. sz. parkoló a sportcsarnok északi oldalán, attól keletre kb 30 máternyire található, 
kijelölt parkolóhely, a Busszal érkező játékosok ideiglenes megállóhelye 3 busz részére 
fenntartva. 
 

4. sz. parkoló a sportcsarnok északi oldalánál, attól nyugatra húzódó terület kb. 60 
gépkocsi parkolására. 
 

5. sz. parkoló a sportcsarnok területén belül található kb 10 gépkocsi parkolására a VIP 
vendégek valamint a játékvezetők részére fenntartva. 

 
A parkolási rend betartásáért a rendőrség helyi erőinek segítsége igénybe vehető. 
 
A játékvezetők kimenekítése: 
 
Amennyiben a játékvezetőket akár a játékosok akár a szurkolók részéről atrocitás éri, a 
biztosítás vezetőjének utasítására ki kell őket a veszélyzónából menekíteni. A 7-es számú 
vagyonőr feladata, hogy a VIP ülőhelyek közötti kijáraton keresztül a játékvezetői öltözőbe 
menekítse a játékvezetőket! A 6-os számú vagyonőr zárja a ’C’ lelátó lépcsőjét, amíg a 
kedélyek le nem nyugodnak. Amennyiben a kedélyek nem csillapodnak, a Keleti vészkijáraton 
keresztül a VIP parkolóban lévő járműveikhez kíséri a játékvezetőket és biztosítja a kaput 
kezelő vagyonőrrel együttműködve a gyors kijutásukat a sportcsarnok területéről. 
A biztosítás vezetője a játékvezetőket a bekísérésük során tájékoztatja az esetleges menekítés 
rendjéről, a területről való biztonságos, járművel történő kihajtásának irányáról. Gondoskodik, 
hogy a játékvezetők a gépkocsikat orral a kijárat felé parkolják le.  
 
 
Tűzjelzés-tűzeseti cselekvési terv. 
 

A mérkőzés helyszínén előfordulható tűz keletkezési okok: 
 
Az alább felsorolt tűzesetek jelenthetnek valós veszélyt, a kosárlabda mérkőzések során, 
mely kapcsán szükséges a biztonsági szolgálat és a rendezvényszervezők hathatós és 
gyors „tervszerű” intézkedése. 



 

                 

 
1. Elektromos energia (villámcsapás, vezetékek túlterhelése, rövidzárlat, hibás kapcsolás, 

elektromos szikra stb.) 
 

2. Nyílt láng (szándékos tűzokozás, pirotechnikai anyagok) 
 

3. Hőtermelő berendezés  
 

4. Dohányzás (gyakori keletkezési ok, ezért a nyílt lángtól elkülönítve önálló keletkezési 
okként szerepel; a dohányzás során alkalmazott nyílt lángtól és az égő dohány neműtől 
keletkezett tüzek esetén kódolandó) 
 

5. Technológiai hiba (hibás technológia, előírások megszegése, építési hiba, túlterhelés, 
stb.) 
 

6. Robbanás (palackok, gáz üzemű berendezések, gázvezetékek.) 
 

7. Egyéb (pl.: gépjármű tűzeset, a rendezvény helyszínének megközelítési útvonalain.) 
 

 
A sportcsarnokban keletkezett tűzesetek kapcsán a létesítmény teljes 
evakuációját el kell végezni. A kiérkező tűzoltóság kárhely parancsnoka 
engedélyezheti a későbbiekben a résztvevők visszaengedését az épületbe.  
 
A biztonsági személyzet azonnal zárja a tűzzel érintett területet, és 
biztosítja, hogy a menekülés, menekítés során a résztvevők semmilyen 
körülmények között ne érintkezhessenek a tűzzel érintett területtel. 
 
Értesíteni kell a tűzoltóságot, ezzel egy időben az információs hálózaton 
keresztül a hangtechnikai berendezés segítségével értesíteni a terület 
elhagyására a kiürítési terv alapján. 
 
Tűz esetén elsődlegesen az életmentést kell elvégezni. Az életmentést a 
biztonsági személyzet végzi és irányítja. A kiürítést elsőként az érintett 
területről kell megkezdeni, a legnagyobb erőket oda kell koncentrálni, 
akár a szükséges átcsoportosításokkal. A további helyszínek, lelátók 
kiürítése során ügyelni kell a menekülési irányok tekintetében arra, hogy 
a füstképződés irányát elkerüljék a menekülő emberek. 
 
Az áramtalanítást minden esetben el kell végezni. 

 
 
Építmény tüzek  

A sportcsarnokban előforduló tűzesetek kapcsán a nagy mennyiségű 
éghető anyagok (bútorzatok, öltözők, ruházat, falburkolatok … stb) miatt 
az építmények tüzeire jellemző a nagy hőhatás, intenzív füstképződés és 
gyors lángterjedés. A gyors lángterjedéssel hatványozódik az esélye a tűz 
átterjedésének a szomszédos helyiségekre, rendezvénytechnikai 
elemekre és egyéb műtárgyakra. Elsődleges cél a tűz gyors megfékezése, 



 

                 

melyet elsősorban az építményekben elhelyezett és az üzemeltetők által 
készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel, fali tűzcsap rendszerekkel kell 
megoldani. 
 

Elektromos tüzek, technikai berendezések tüzei: 
 

Kisfeszültségű berendezések: 
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 0,3m, csupasz 
vezeték esetén legalább 0,9m. Életveszély elhárításának és a tűz 
terjedésének meggátolása érdekében száraz, biztonságos helyről a 
biztonsági szolgálat porral oltó készülékkel oltja a tüzet. A feszültség-
mentesítésig a helyszínt nem közelítheti meg senki. 
Halaszthatatlan esetben a feszültség alatti berendezés tüzet száraz, 
biztonságos helyről a biztonsági szolgálat kezdi meg. 
A technikai berendezések tüzei kapcsán kiemelt figyelmet kell fordítani 
a tűz során bekövetkező szerkezeti változásokra. Elveszítik a 
berendezések a stabilitásukat, mely kapcsán alkatrészek hullása okozhat 
komoly égési és egyéb sérüléseket. Ezen tüzeknél is elsődlegesen zárnia 
kell a biztonsági személyzetnek a területet, majd az előzőek szerint 
megkezdeni a kiürítést. 
Az elektromos berendezések tüzei is jelentős füst kibocsájtással járnak, 
ezért a füst elleni védekezésről gondoskodni kell, a tűzoltás és a 
menekülés során egyaránt. 
 
A füst elleni védekezés az ajtók, ablakok nyitásával, a hő, és füstelvezető 
berendezések indításával lehetséges elsősorban. Másodsorban a száj elé 
tett nedves törölközővel, ruházattal, vagy csak a kar száj elé tételével. 

 
Éghető gázok és folyadékok tüzei 
 

Gáz üzemű berendezések, eszközök, fűtőberendezések, kazánok 
csővezetékek szivárgása esetén azonnali szellőztetést kell biztosítani, 
hogy ne alakulhasson ki a helyiségben robbanóképes elegy. 
A teljes kiürítés abban az esetben is el kell végezni, ha egyébként tűz nem 
keletkezett. 
A helyiséget senki nem közelítheti meg, a biztonsági szolgálatnak zárni 
kell a területet. Amennyiben elengedhetetlen a helyszín megközelítése 
(pl: életmentés céljából), úgy azt csak antisztatikus öltözetben szabad 
megtenni. A rádiókat és mobil telefont nem szabad bevinni a helyszínre, 
és semmilyen tárgyat mely szikrát okozhat. 
 

Gépjármű tűz 
 

Gépjárművek tüzei esetén az épületen kívül is szükséges a biztonsági 
szolgálat közreműködése, hiszen érintheti a rendezvényen résztvevők 
biztonságát. A területet 10m körzetben le kell zárni, az alkatrészek (gumi) 



 

                 

robbanására lehet számítani. A terület lezárásáról a biztonsági személyzet 
haladéktalanul gondoskodik. 

 
Gépjármű tüzek esetén amennyiben a jármű benzin üzemű a kifolyó 
üzemanyag égése miatt a tűz átterjedhet a közelében lévő további 
gépjárművekre, 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. 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.  

 
Esetlegesen kialakuló tűzesetek és szükséges további intézkedések 
 

Tűzoltásra való felkészülés 
Tűz esetén a tűzoltóságra jelezni kell, akkor is, ha a tűz kialudt, vagy 
sikerült eloltani! 
Telefon: 105; 112 

 
Értesítési protokoll, tűzriasztás 
Tűzjelzés esetén a tüzet jelző személynek az alábbi információkat 
feltétlenül közölni kell: 

o A tűzeset pontos helye, címe (a rendezvény területén belül 
a pontos keletkezési hely) 

o Mi ég  
o Mekkora a tűz terjedelme 
o Van-e életveszélyben 
o Mennyien tartózkodnak az épületben azon belül a 

veszélyeztetett területen 
o Kiürítés folyamata 
o A menekülő emberek menekülési útvonala 
o A felvonulási útvonalak melyeken tűzoltó gépjárművel 

meg tudják közelíteni a helyszínt 
o 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 
rendezvényszervezőt és a biztonsági szolgálat vezetőjét. 
 
A rendezvény teljes evakuálásról a kiérkező tűzoltás vezető dönthet, azt 
megelőzően a biztonsági vezető és a rendezvényszervező döntési joga és 
felelőssége a teljes evakuálás. 



 

                 

 
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 
Az épületben, helyiségben, szabad téren tartózkodók riasztása kiabálással, 
hangosítással. 
Az ajtók, kapuk kinyitása vagy kinyittatása az építményekben 
Információgyűjtés a tűz jellemzőiről 
Tűz oltásának megkísérlése 
Áramtalanítás, közművek elzárása vagy azok megtételére való intézkedés 

 
A keletkezett tűz oltását meg kell kísérelni a rendelkezésre álló 
eszközökkel: 

a) Tűzoltó készülékkel 
b) Fali tűzcsapok 
c) Tűz pokróccal való letakarásával 
d) Éghető anyag eltávolításával 
e) Áramtalanítás után vízzel. 

 
A tűzoltás során a füst elleni védelemről gondoskodni kell az ablakok és 
ajtók kinyitásával és a száj elé tett nedves törölközővel. 
 
Tűz esetén teljes áramtalanítást kell végezni a főkapcsoló „0” állásba 
helyezésével! 

 
Kiürítés és menekítés 
 

• Épületben, építményben keletkezett tűz esetén 
létszámellenőrzést kell tartani a kiürítés alatt és után is. 
Folyamatosan vizsgálni kell, a sportcsarnok helyiségeit. Tűz 
esetén senki nem maradhat az épületben. 

• Amennyiben mérkőzés ideje alatt keletkezett tűz, úgy a 
biztonsági személyzet kiemelt figyelmet fordítson a nagy 
számban jelen lévő gyermekkorúakra. 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. 

• Az intézkedési terven, valamint a kiürítési dokumentációban 
foglaltak szerint végezze a menekítést a biztonsági személyzet. 



 

                 

• A tűz észlelésekor az épületben, szabad téren tartózkodókat 
riasztani kell, az épületet, helyszínt azonnal el kell hagyni, ott 
csak a tűz oltásán ténykedők tartózkodhatnak. Feltétlenül kerülni 
kell az esetleges hősködést. Amennyiben a tűz a visszavonulási 
útvonalakat meggátolhatja, 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. 
• 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. 

 
Együttműködés 
A hivatásos szervek utasításait a rendezvény teljes személyzete 
maradéktalanul teljesíti. 

 
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. 
 

Tűzoltási felvonulási terület: 
Tűzoltó gépjárművekkel a rendezvény területe a Pécs, Dr. Veress Endre 
utca felől lévő parkolón keresztül jut be.  

 
 
Kiürítés esetei 
1. Veszélyhelyzet: 
A rendezvény területén a személyeket és anyagi javakat közvetlenül fenyegető 
veszélyhelyzetnek kell tekinteni: 
- A résztvevőknek az engedélyezett kapacitáson (a terület befogadó képességén) felüli 
beléptetését, behatolását, összezsúfolódását, 
- Az építmények, berendezési tárgyak tömeges méretű felfegyverkezésre irányuló megbontását, 
megrongálását, 
- A nézőközönségen belül kialakuló tömegverekedéseket, 
- Tömeges pirotechnikai eszközök alkalmazását, a keletkezett tüzeket 
- Az épületen belül keletkezett és a keletkezés pillanatában nem megfékezett tüzeket. 
- Egyéb a helyszínen veszélyhelyzetnek minősített eseményeket. 
 
 



 

                 

2. Közveszéllyel való fenyegetés 
− Bombariadó 

A kiürítés azonnali végrehajtása érdekében a nézőközönséget tájékoztatni kell. A tájékoztató 
szöveget hangosbemondó berendezésen keresztül többször meg kell ismételni. 
A kiürítés megkezdésekor a vendéglátó egységek személyzete a kasszákat azonnal zárja le. A 
kiürítés során, a kiürítendő területet először a nézőközönség és a sportolók hagyják el, majd a 
vendéglátó (szórakoztató) egységek személyzete, végül pedig a kasszáért felelős személyek. 
A kiürítést az utasítást követően azonnal, a legrövidebb útvonalon kell végrehajtani. 
A terület és a létesítmények kiürítésekor az átvizsgálás eredménye végrehajtása érdekében az 
objektumokat, helyiségeket nyitva kell hagyni, illetve a szervezők részéről az átvizsgálás során 
jelen kell lennie olyan személynek, aki esetlegesen biztosítani tudja a területen lévő bármely 
objektumba történő bejutást.  
Egy adott területrész átvizsgálását követően, amennyiben a rendőrség engedélyt ad a területre 
történő visszaengedésre, elsődlegesen az átkutatott részen található vendéglátó egységek 
személyzetét – különös tekintettel a kasszáért felelős személyre – kell először beengedni. 
A kiürített és lezárt területre a rendőri szerveken kívül más személy nem léphet be, csak a 
kutatást irányító személy engedélyével. A lezárt terület ki- és bejáratainak őrzését a biztonsági 
szolgálat tagjai végzik. 
 
Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a biztonsági szolgálat tagjai az alábbiak szerint 
járjanak el: 

− Jelentéstétel a biztosítás vezetőjének, a vezetői pontnak. 
− Elsődleges feladat az életmentés, majd a lehetőségekhez képest a vagyonmentés. 
− Segítségadás a sérült személyek mielőbbi orvosi ellátásához. 
− Kiürítés (menekítés) esetén a kapuk azonnali nyitása. 
− A rendezvény résztvevőinek tájékoztatása a menekülési irányokról, és az ideiglenes 

elhelyezési lehetőségekről. 
− A tömeg távozási irányából minden olyan tárgya, eszközt, amely menekülést 

akadályozza, el kell távolítani. 
− Kiürítés meghatározottak szerinti végrehajtása. 
− A kiürített terület átvizsgálása, annak ellenőrzése, hogy mindenki elhagyta a 

veszélyeztetett helyszínt. 
 
 
Kiürítés menete: 
 
Veszélyhelyzet, tűz esetén: 
A rendezvény szervezője (vagy a rendőrség, katasztrófavédelem) utasítást ad a biztosításért 
felelő személynek a terület kiürítésére. A kiürítés tényéről tájékoztatni kell az embereket. 
A hangosbemondó berendezésen (elsődlegesen a rendezvény hangtechnikai eszközeit igénybe 
véve) többször megismételve a következőket kell mondani: 
 
Tűz esetén az alábbi szöveget kell bemondani:  
 
TISZTELT HÖLGYEIM, ÉS URAIM, TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY 
TECHNIKAI OKOK MIATT A RENDEZVÉNYT MEG KELL SZAKÍTANUNK. 
KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY MIELŐBB HAGYJÁK EL A RENDEZVÉNY 
HELYSZÍNÉT A KÖVETKEZŐ KIJÁRATOKON KERESZTÜL. 



 

                 

A küzdőtérről a három vészkijárat szakaszon keresztül, a lelátóról a Déli lépcsőn a déli 
vészkijáratok felé, az Északi lépcsőn az Északi kijárat irányába.  
SZEMÉLYES TÁRGYAIKAT KÉRJÜK VIGYÉK MAGUKKAL ÉS KÖVESSÉK A 
RENDŐRSÉG, VALAMINT A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT UTASÍTÁSAIT. 
 
A tájékoztató szöveg beolvasásáért a Biztosítás vezetője a felelős. 
Kiürítés koordinálásáért felelő személyek: 

− Biztosítás vezetője 
 
Amennyiben lehetőség van rá a kiürítés elrendelését követően a vendéglátó és szórakoztató 
egységeket le kell zárni. A kiürítés ideje alatt vendéglátó és szórakoztató egységek 
alkalmazottai (tulajdonosai) kötelesek gondoskodni a kasszák tartalmának biztonságos 
elhelyezéséről. 
 
KÖZVESZÉLLYEL VALÓ FENYEGETÉS (BOMBARIADÓ) ESETÉN 
A rendezvény szervezője (vagy a rendőrség utasítást ad a biztosításért felelős személynek a 
terület kiürítésére. A kiürítés tényéről tájékoztatni kell az állampolgárokat. 
 
A hangosbemondó berendezésen (elsődlegesen a rendezvény hangtechnikai eszközeit 
igénybe véve) többször megismételve a következőket kell mondani: 
 
TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM, TÁJÉKOZTATOM ÖNÖKET, HOGY 
TECHNIKAI OKOK MIATT A RENDEZVÉNYT MEG KELL SZAKÍTANUNK. 
 
KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY KÖVESSÉK A RENDŐRSÉG, VALAMINT A 
BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT UTASÍTÁSAIT, ÉS MIELŐBB HAGYJÁK EL A 
RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉT A KÖVETKEZŐ KIJÁRATOKON KERESZTÜL: 
A továbbiakban a Tűzriadó esetén leírtak alapján. 
 
 
 
Kapcsolattartás 
 
1.) Rendőrség 107, 112 helyszíni parancsnok 
2.) Mentők 104, 112 
3.) Tűzoltók 105, 112 
4.) Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyelete 72/514-860 
5.) E-ON Gázszolgáltató (telefon: 06-20/30/70/4599-722) 
6.) E-ON Áramszolgáltató (telefon: 06-20/30/70/4599-600) 
7.) Polgármesteri Hivatal (telefon: 06-72/533-800) 
 
 
A Kiürítési terv nem részletezett kérdéseiben, a kialakult helyzettől függően, a rendezvény 
szervezője, a biztosítás vezetőjével egyeztetve dönt. 
 
A rendezvény biztosítását végző biztonsági szolgálat vezetőjének az eligazítás során a Kiürítési 
tervet dokumentált formában oktatni kell.  
 
Felelős: A mindenkori biztosítás vezetője 



 

                 

 
A sportcsarnok KIÜRÍTÉSI, MENEKÜLÉSI ÚTVONALÁNAK TERVE a földszinten 
piktogramon elhelyezve. 
(Tűz esetén a fő kiürítési, menekülési szabályzat a csarnok főportáján illetve a 
létesítményvezetőnél van elhelyezve.) 
 
A biztonsági szolgálat névsorát az adott napon a mindenkori „Jelenléti ív” tartalmazza a kitűző 
sorszámával és vagyonőri igazolványának számával együtt. 
 
 

A Biztosítás menete 
 
 
A biztosítást a PVSK-Veolia férfi kosárlabda mérkőzésen (továbbiakban: rendezvény) a 
T.A.X. Team Security Kft. látja el, a kosárlabda mérkőzések a 7622 Pécs, Verseny . u. 11. 
szám alatt lévő Szamosi Nándor Sportcsarnokban fognak zajlani. 
 
A helyszín felmérése, és az ott tapasztaltak beépítésre kerültek a biztosítási tervbe.  
A rendezvény kezdete előtt a szervező, a rendező, a rendőrség, a tűzoltóság, katasztrófa 
védelm, és a Magyar Kosárlabda Szövetség munkatársai előre egyeztetett időpontban 
közös bejárást végeznek, a bejáráson a mérkőzésekkel kapcsolatos felvetéseket tisztázzák, 
fennmaradó megválaszolatlan kérdés nem marad.  
 
A megbízó, és a T.A.X. Team Security Kft. között létrejött szerződés a hatóságok által 
hozzáférhető, amennyiben az abban foglaltaktól eltérés van (létszám, helyszín stb.) 
szerződésmódosítást kell készíteni.  
 
A biztosítás megtervezésekor, a biztosítás végrehajtásakor elsődleges szempont a 
rendezvényen résztvevők személyi és anyagi biztonsága, mely megteremtéséhez a 
törvényességi hátteret a 2005. évi CXXXIII. törvény adja. 
A rendezvény után beszámoló, értékelő jelentés készül. 
A rendezvény minősítése: Normál  
 
1. A biztosítás menete: 
 

A szolgálatellátás rendje: 
A biztosításban résztvevő őrök a biztosítás megkezdése előtt fél órával kötelesek megjelenni a 
biztosítandó területen. Nem adhatnak hangot szurkolói hovatartozásuknak, nem 
véleményezhetik senkinek a játékot, a rendezvényt, a megbízót, sem a biztosító céget, engedély 
nélkül nem nyilatkozhatnak a médiák képviselőinek.  

- A biztosítás vezetője 
Felállítási helye: A lelátón, a „B” szektorban 
Feladata: A szolgálati helyre a mérkőzés előtt egy órával korábban érkezzen 



 

                 

meg. Vegye fel a kapcsolatot a megbízó illetékes vezetőjével, a hatósági 
személyek vezetőivel. A rendezvény ideje alatt tartsa velük a kapcsolatot, a 
hatóság intézkedését szakszerű utasításokkal segítse. Az állomány 
megérkezéskor jelölje ki a szolgálati helyeket. Az állományból jelölje ki és 
ismertesse mindenkinek a feladatát és a szolgálati helyét. Ismertesse a terület 
tűzvédelmi előírásait, a kiürítés menetét, a területen található tűzoltó készülékek 
helyét, működésük mikéntjét.  
A Biztosításvezető köteles eligazításon az állománnyal ismertetni a 
kommunikáció szabályait.  
 

− Vagyonőr 
Felállítási helye: Szolgálati helyeken részletezve 
Feladata: A biztosításvezető, utasításait azonnal, késedelem nélkül hajtsa végre. 
Rendbontás, rendkívüli esemény esetén - ha a késedelem nem jár veszéllyel 
értesíteni a biztosításvezetőt - megtenni a szükséges intézkedést. Ismernie kell a 
részére kijelölt felállítás hely feladatait, azok végrehajtásának módját. Az 
intézkedésének minden esetben udvariasnak kell lennie, ugyanakkor 
határozottságot és szakértelmet kell, hogy mutasson. 

 

Szolgálati öltözet, felszerelés igénybevett eszközök, technikai berendezések: 
 
  Ruházat:  

- fekete cipő 
- fekete nadrág 
- Piros „T.A.X. Team Security” feliratú sorszámozott szolgálati póló 
- „T.A.X. Team Security” láthatósági mellény 
- hideg idő esetén fekete szolgálati zubbony felső, illetve kabát 

 
Felszerelés: 

- fényképes sorszámozott kitűző 
- mobiltelefon 

 
Okmányok: 

- érvényes személyigazolvány 
- érvényes vagyonőri igazolvány 
- érvényes lakcímkártya 

Nyomtatványok 
- jelenléti ív 
- média akkreditációs nyomtatvány 
- jegyzék átvett tárgyakról 
- beviteli engedély 

 



 

                 

2. Szolgálati helyek 
 

1.  Szolgálati hely: Északi főbejárat belépési pont 
   1 Fő  

Feladata: A szurkolók érkezésekor udvariasan a jegyek érvényességének/ 
mentesség ellenőrzése, kezelése, jegyvásárlók pénztárhoz irányítása. 
Közreműködik a ruházat és csomagátvizsgálásban, figyelemmel kíséri a 
pénztár körüli tevékenységet. 
 A szünetben az előtérből a nézőtérre visszatérőket ellenőrizi. A mérkőzés 
végén biztosítania kell a szurkolóknak az épületből való gyors, 
akadálymentes távozását. Az intézkedésének minden esetben 
udvariasnak kell lennie, ugyanakkor határozottságot és szakértelmet kell, 
hogy mutasson. 

 Kiléptetés végrehajtása a beléptető kapun, minkét kapu szárnyait 
kinyittatja. Amennyiben szükséges a kilépő személyeket pecséttel jelöli. 
Mozgáskorlátozott személy érkezése esetén tájékoztassa, hogy részére a 
beléptetés a jegyvásárlást követően az Észak Nyugati oldalon történik a 
küzdőtéren kijelölt részére. 

   
2. Szolgálati hely: Az „A” szektor bejárat  

   1 Fő  
Feladata: A szurkolók érkezésekor udvariasan az ülőhelyek felé irányítani a 

szurkolókat, megakadályozni, hogy illetéktelenek jussanak be.  
 A mozgáskorlátozott nézők bejutásának és a mérkőzés végén, 

kijutásának segítése. 
A mérkőzés végén biztosítania kell a szurkolóknak az épületből való 
gyors, akadálymentes távozását.  
Az intézkedésének minden esetben udvariasnak kell lennie, ugyanakkor 
határozottságot és szakértelmet kell mutatnia. 

  
3. Szolgálati hely: „B”, „C”, „D” szektorokhoz vezető lépcsőfeljáró 

   1 Fő 
Feladata:  Az érkező szurkolók jegyének/bérletének ellenőrzése. Csak a 

megfelelő jeggyel/karszalaggal rendelkezők beengedése. Tiltott tárgyak 
bevitelének megakadályozása kiszűrése. Az intézkedésének minden 
esetben udvariasnak kell lennie, ugyanakkor határozottságot és 
szakértelmet kell, hogy mutasson.  



 

                 

Tiltott tárgyak elvétele esetén átvétel igazolása, az elvett tárgyak 
elhelyezése a kijelölt tároló helyen, majd a jogosult részére való 
visszaadása. A 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá eső 
tárgyak nem adhatóak vissza tulajdonosuknak, ezen esetekben a 
rendőrhatóságot kell értesíteni- 
 
Az újságírók és fényképészek számára tájékoztatás és figyelemfelhívás, 
hogy csak a kijelölt területen (Küzdőtér feletti Ny.-i oldal), 
tartózkodhatnak. 
A menekülési útvonalak biztosítása, azok akadálytalanságának 
megőrzése. 
Az intézkedésének minden esetben udvariasnak kell lennie, ugyanakkor 
határozottságot és szakértelmet kell mutatnia. 

4.  Szolgálati hely: Öltözői folyosó biztosítása 
   1 Fő  

Feladata:  
A folyosóra csak olyan személyek léphetnek be, akiknek erre 
megfelelő jogosultsága van, és ezt igazolni tudja. Szurkolókat az 
öltözőkhöz nem engedhet be. Az intézkedésének minden esetben 
udvariasnak kell lennie, ugyanakkor határozottságot és szakértelmet kell, 
hogy mutasson. 

 Belépésre jogosultak: 
Játékosok, edzők, csapatvezetők, kisegítő személyzet (orvos, 
gyúró…) játékvezetők, mérkőzés ellenőr 

5. Szolgálati hely: A Vezető vagyonőr, a „B” és „C” szektor biztosítása, a szolgálat 
koordinálása kapcsolattartás a biztosításban résztvevőkkel. 

1 fő 
Feladata: A rendezvény ideje alatt a szurkolók felügyelete, megakadályozza, hogy 

összetűzésbe kerüljenek az esetleges vendég szurkolókkal vagy a 
játékvezetőkkel. 
Figyelemmel kíséri a média munkatársainak ki/belépését, technikai 
eszközök berendezések elhelyezését, amennyiben azok a menekülési 
útvonalat akadályozzák, úgy arról jelentést tesz. 
Az intézkedésének minden esetben udvariasnak kell lennie, ugyanakkor 
határozottságot és szakértelmet kell, hogy mutasson. 
Közreműködik a rendőrhatóságokkal. A rendezvényt biztosító 
vagyonőrök munkáját folyamatosan nyomon kíséri, koordinálja, 
azokkal kapcsolatban utasításokat ad. Intézkedik a megbízó külön 
kérésének eleget téve. A vezetői ponton lévő kamerák kezelésében 
közreműködik 

6. Szolgálati hely:  A „C” és „D” szektor biztosítása 



 

                 

1 Fő 
A rendezvény ideje alatt a szurkolók felügyelete, megakadályozza, hogy 
összetűzésbe kerüljenek az esetleges vendég szurkolókkal vagy a 
játékvezetőkkel. 
Figyelemmel kíséri a média munkatársainak ki/belépését, technikai 
eszközök berendezések elhelyezését, amennyiben azok a menekülési 
útvonalat akadályozzák, úgy arról jelentést tesz. 
Az intézkedésének minden esetben udvariasnak kell lennie, ugyanakkor 
határozottságot és szakértelmet kell, hogy mutasson. 

Feladata:  
7. Szolgálati hely: Játékvezető biztosítása 

   1 Fő  
 Feladata: A rendezvény ideje alatt biztosítja a játékvezetők 

öltözőből a küzdőtérre történő biztonságos bejutását, majd a 
mérkőzés ideje alatt figyelemmel kíséri mind a vendégjátékosok mind 
a haza játékosok magatartására, az esetlegesen kialakuló rendbontás 
lehetőségéről azonnal értesítsék a vezető vagyonőrt. Megakadályozza 
a játékvezetők ellen irányuló rendbontást, Biztosítja, hogy küzdőtér ezen 
részére csak az arra jogosultak lépjenek be. Az intézkedésének minden 
esetben udvariasnak kell lennie, ugyanakkor határozottságot és 
szakértelmet kell, hogy mutasson. Kimenekítés esetén hajtsa végre az 
erre vonatkozó külön utasítást. Biztosítsa továbbá a játékvezetők az 
épületből majd a parkolóból történő biztonságos távozását 

 
A küzdőtérre telepített kamera rendszert a biztosítás vezető közvetett módon irányítja, úgy, 
hogy telefonon keresztül utasítja a kamerakezelő személyt az adott szektorok pásztázására vagy 
folyamatos megfigyelésére, rendbontás észlelése esetén pedig az adott terület folyamatos video 
megfigyelésére. 
A rendezvény létszámigénye: 7 fő 
Szolgálati helyek a fentiek szerint: 7 db. 

Rendbontás esetén teendő intézkedések: 
Az adott szolgálati helyen felfedezett rendbontást jelenteni kell a biztosítás vezetőjének, 
amennyiben az adott vagyonőr/ök úgy ítélik meg, hogy egyedül/párban a rendbontás 
megakadályozására nem képesek, aki intézkedik a közvetlen rendőri erő igénybevételére.  
Rendbontás esetén a szurkolót először figyelmeztesse és hívja fel a figyelmét a rendbontás 
befejezésére – amennyiben a késedelem nem veszélyezteti az intézkedés kimenetelét - további 
rendbontás esetén a fentiek figyelembevételével a szurkolót vezesse ki a nézőtérről/lelátóról. 
Mindezt egy kolléga segítségével úgy, hogy a szurkolót és személyes tárgyait semmilyen 
sérülés ne érje. Arányos mérvű testi kényszer alkalmazása engedett. 

A rendőri beavatkozást csak a biztosítás vezető kérheti, abban az esetben, ha a jogsértő 
magatartás vagy rendkívüli esemény nem kontrollálható! 
Igénybe vett technikai eszközök: 



 

                 

- mobiltelefon 
- telepített kamera rendszer 
- kézi fémkereső (opcionális) 
- hangosbemondó rendszer 

 
Súlyos jogsértés esetén – ha a késedelem nem jár veszéllyel – a rendőrség helyszínre 
hívására a biztosítás vezetője jogosult!  
A kiürítés rendkívüli esemény esetén az É.-i és Keleti.-i részen lévő kijáraton keresztül 
történik. (Kiürítési tervben részletezett módon) 
 
 
Mellékletek külön lefűzve, az alábbiak szerint: 
- Küzdőtér alaprajza a menekülési irányokkal 
- Menekülési terv a földszint és az emeleti alaprajzzal 
- Jegyzőkönyv dokumentált eligazításról 
- Parkolási rend 
- Jelenléti ív 
- Jegyzék átvet tárgyakról 
- Programismertető 
- Személy és vagyonőrök elhelyezkedése 
- Pályarendszabályok 
- Tűzriadó terv és Tűzvédelmi szabályzat. 
 
Pécs, 2022. szeptember 08. 
 
A biztonsági tervet készítette: 
 
 
       Fekete Tibor biztonsági vezető 
 
 
 
A biztosítási tervet Jóváhagyta: ______________ ________________________ 
(T.A.X. Team Security Kft.)   név   aláírás 
 
 
A biztosítási tervet Jóváhagyta: ______________ ________________________ 
(Rendőrhatóság)     név   aláírás 
 
 
A biztosítási tervet Jóváhagyta: ______________ ________________________ 
(Megbízó)      név   aláírás 
 



Tisztelt Sporttársak! 
Kedves Nézők, Szurkolók! 

 
Pályarendszabályok 2022-23 szezon 

(PVSK-Marketing Kft./PVSK-Veolia) 
 
 
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a Pécsi Vasutas Sportkör, a PVSK-Marketing 
Kft., mint a PVSK-Veolia csapata működtetője közösen együttműködve az alábbi szabályzat 
megértését és betartását kéri a 2022/2023 szezon során megrendezésre kerülő 
mérkőzéseken. 
 
1. Hatály 
 
Jelen Pályarendszabály az országos és a helyi jogszabályokkal, valamint az egészségügyi 
intézkedéseknek megfelelő irányelvekkel és eljárásokkal együtt alkalmazandó minden jegy 
vagy bérlet birtokosra, illetve a mérkőzésre belépő személyre a Szamosi Nándor PVSK 
Sportcsarnok teljes területén. 
 
2. Belépés 
 
A Sportcsarnokba történő belépés kizárólag személyenként egy érvényes jegy vagy bérlet 
bemutatása esetén lehetséges. A jegyet és bérletet a rendező által kijelölt személynek, vagy 
biztonsági személyzet felhívására kötelező felmutatni belépéskor. Kérésre a jegy vagy a bérlet 
birtokos köteles hivatalos okirattal igazolni személyazonosságát. Amennyiben nem működik 
együtt, a Sportcsarnokba való belépése megtagadható. 
 
A 6 éven aluli nézők, gyermekek díjmentesen tekinthetik meg mérkőzést, de kizárólag értük 
felelős gondviselő felnőtt társaságában léphetnek be a Sportcsarnokba.  A velük együtt érkező 
gondviselő felnőttnek is érvényes jeggyel vagy bérlettel kell rendelkeznie. 
 
Mozgáskorlátozott, illetve fogyatékkal élő személyek az akadálymentesített helyekre az e célra 
biztosított bejáratokon át juthatnak be a mozgáskorlátozott, illetve fogyatékkal élő személyek 
részére szóló érvényes jegy vagy bérlet bemutatásával. A velük együtt érkező kísérő 
személynek is érvényes jeggyel vagy bérlettel kell rendelkeznie. 
 
Ezen felül megtagadható a belépés azon személyek részére, aki kizárás, a sportrendezvények 
látogatásától eltiltás büntetés vagy szabálysértési kitiltás hatálya alatt áll. 



A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi 
és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, 
vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő 
magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani! 
Amennyiben a sportrendezvényre belépésre jelentkező vagy a résztvevő a sportrendezvény 
időtartama alatt a korábban leírt feltételeknek nem felel meg, vagy olyan magatartást tanúsít 
és ezt a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a beléptetését meg kell, tagadni vagy a 
sportrendezvényről el kell távolítani! A rendező a személyt felszólítja személyazonossága 
igazolására. Amennyiben a személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály 
eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás 
érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra 
végéig a rendező a személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen 
működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek 
kezelésére a megfelelő rendelkezések az irányadók.  
 
A szervező az általa, valamint az utazó (vendég) sportszervezet a részvételével szervezett 
sportrendezvény esetén és beléptető rendszer alkalmazásakor köteles a sportrendezvényről 
eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy 
a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő 
részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás 
lehetőségéről a szervező a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható 
hirdetményben köteles tájékoztatást adni. 
 
3. Személyi ellenőrzések 
 
Minden belépő személy köteles bemutatni, illetve felszólításra megtekintésre átadni jegyét 
vagy bérletét a rendező által kijelölt személy (biztonsági szolgálat) vagy rendőr részére. 
 
Bármely, a rendező által kijelölt személy vagy rendőr jogosult felmérni – ideértve az ehhez 
szükséges műszaki eszközök használatát is –, hogy az adott személy kockázatot jelent-e a 
közrend potenciális megzavarására, különösen abból a szempontból, hogy alkoholt, 
kábítószert fogyasztott-e, illetve fegyvert vagy más tiltott tárgyat tart-e a birtokában. Bármely 
a rendező által kijelölt, arra alkalmas személy (biztonsági szolgálat) vagy rendőr jogosult 
átkutatni bárki ruházatát, illetve a birtokában lévő más tárgyakat. 
 
A tiltott tárgyakat a rendező által kijelölt személy (biztonsági szolgálat) vagy rendőr 
elkobozhatja, illetve a tulajdonosát annak letétbe helyezésére kötelezheti. A fenti személyek, 
illetve képviselőik jogosultak bizonyos tárgyak letétbe vételének megtagadására.  
 



Bárki, aki nem tartja be a Pályarendszabály rendelkezéseit, vagy biztonsági kockázatot jelent, 
visszafordítható és a sportcsarnokba való lépése megtagadható, függetlenül bármely, az adott 
személlyel szemben alkalmazandó más intézkedéstől.  
 
Aki jegyet vagy bérletet jogosulatlanul használ fel, vagy a sportcsarnokból kitiltás, avagy 
bármely más, hasonló tartalmú intézkedés hatálya alatt áll, a sportcsarnokba nem léphet be 
és köteles a jegyét vagy bérletét haladéktalanul visszaszolgáltatni. 
 
4. Viselkedés a sportcsarnokban 
 
A néző a sportrendezvényen köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a 
szervező által meghatározott előírásokat, nem folytathat olyan tevékenységet, amely a 
sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti. A sportrendezvényen 
résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát, rasszista, gyűlöletre uszító, vagy a sportszerű 
szurkolással nem összeegyeztethető magatartást nem tanúsíthat, köteles a sportrendezvény 
befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a 
személyi- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet alakulás miatt tett felhívására a 
sportrendezvény helyszínét elhagyni! 
 
Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a rendező felszólítására 
a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja, a 
biztonságra és a helyszín elhagyására vonatkozó rendelkezésnek nem tesz eleget, 
szabálysértést, ha a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel, bűncselekményt 
követ el! A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására, 
amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget 
haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az 
értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, 
az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít, a Pályarendszabályok megszegéséből 
eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, 
a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel 
taroznak, a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget 
köteles megtéríteni. 
 
Aki belép a sportcsarnokba, köteles, betartani az egészségügyi intézkedésekkel és a 
járványügyi előírásokkal kapcsolatos minden szabályozást, irányelvet és eljárást, olyan 
magatartást tanúsítani, amellyel nem okoz sérülést másoknak, másokat nem veszélyeztet, és 
szükségtelenül nem akadályoz, illetve zavar, továbbá semmilyen kárt nem okoz. Köteles 
követni és betartani, bármely, az adott mérkőzésre a rendező által kijelölt személy, biztonsági 
személyzet vagy rendőr, tűzoltó, illetve más katasztrófavédelmi szerv és a mentőegység 
útmutatását. 
 



Azt a személyt, aki a szervező, az üzemeltető, illetve a  szervező vagy az  üzemeltető 
alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a védelmi intézkedéseket, a szervező, 
az  üzemeltető, illetve a  szervező vagy az  üzemeltető alkalmazottja köteles a  látogatásból 
kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja. 
 

A nézőtérre és a küzdőtérre ételt, italt bevinni szigorúan TILOS! 
 
További tiltó rendelkezések: 
 
Tilos bármely tárgy bedobása a nézőtérről a pályaszintre, továbbá belépés a nézőtérről a 
játéktérre, aki e szabályokat megszegi büntetőjogilag is felelősségre vonható.  
 
Amennyiben bárki, bármely magántulajdon megrongálását, vagy bármilyen balesetet észlel, 
köteles azonnal értesíteni az érintett rendező által kijelölt személy vagy rendőr számára. 
 
További kivételes igények élet vagy testi épség, illetve vagyon veszélyeztetésének megelőzése, 
elhárítása vagy mérséklése esetén merülhetnek fel. A rendező által kijelölt személy vagy 
rendőr utasításainak követése kötelező, az együttműködés elmulasztása a 
sportlétesítményből történő kizárást eredményezheti. 
 
A hulladékot vagy üres csomagolóanyagot a sportcsarnokban kihelyezett hulladékgyűjtőkben 
kell elhelyezni. A hulladék szelektív elhelyezésére vonatkozó előírásokat be kell tartani. 
 
A dohányzás – ideértve az e-cigaretta termékek és a hevítés, nem meggyújtás útján 
fogyasztott dohánytermékek használatát is – TILOS a sportcsarnok teljes területén, kivéve a 
jogszabályok által lehetővé tett eseteket, a kijelölt dohányzóhelyeken, a sportlétesítményen 
kívül.  
 
A sportlétesítmény teljes területén, mindennemű sportfogadási tevékenység TILOS! 
 
5. Hang- és képfelvételek, közvetítés 
 
A sportesemények résztvevői díjmentesen hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a részvételük 
idején felvétel készüljön és a hang- és képfelvételek, valamint képmásuk állóképeken, hang-, 
kép-, illetve audiovizuális anyagokon felhasználásra kerüljön, illetve azt bármikor a 
mérkőzéshez (PVSK-Veolia) vagy általánosságban felhasználják.  
 
A PVSK-Veolia mérkőzések résztvevői a magáncélú felhasználás körén túlmenően nem 
készíthetnek, használhatnak fel, illetve továbbíthatnak a sportcsarnokról vagy a mérkőzésről 
készült semmilyen hang- és képanyagot, -felvételt, illetve egyéb leírást (ideértve bármilyen 
eredményt, statisztikát, információt, illetőleg más, a mérkőzéshez kapcsolódó adatot 



egészben vagy részben) sem az interneten, rádión, televízión, sem bármely más jelenlegi, 
illetve jövőbeli eszközön keresztül, továbbá nem nyújthatnak segítséget más személy(ek)nek 
ilyen tevékenységhez. 
 
 
6. Tiltott tárgyak és magatartás 
 
A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező, hirdetményen 
tájékoztat a sportlétesítménybe be nem vihető tárgyakról, gondoskodik a be nem vihető, de 
jogszerűen birtokolható tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult 
részére távozásakor történő visszaadásáról, amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért 
tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított egy órán belül nem jelentkezik, a 
szervező vagy a rendező a továbbiakban a felelősőrzés szabályai szerint jár el, 
 
A következő tárgyak nem hozhatók be a Sportcsarnokba, kivéve – amennyiben erre van 
lehetőség – ha az MKOSZ, illetve a rendező azt külön engedélyezte: 
 

• A4-es méretűnél nagyobb táska (210 mm x 297 mm x 210 mm); 
• bármilyen fegyver vagy más olyan tárgy, amely fegyverré vagy lövedékké alakítható; 

esernyő 
• bármilyen palack, korsó vagy doboz, valamint más, műanyagból, üvegből vagy más 

törékeny anyagból készült tárgyak, kivéve a kellően igazolt egészségügyi okból 
szükséges tárgyakat;  

• tűzijáték, jelzőfény, füstpor, füstbomba vagy más pirotechnikai eszköz; 
• gázspray-flakonok, maró/gyúlékony anyagok, festékek, illetve egészségre káros vagy 

erősen gyúlékony anyagokat tartalmazó tartályok; 
• lézeres mutatók; 
• drónok; 
• bármilyen étel, ital, műanyag palack, kivéve a kellően igazolt egészségügyi okból 

szükséges; 
• alkohol, kábítószerek, illetve más bódító hatású vagy veszélyes anyag, kivéve a kellően 

igazolt egészségügyi okból szükséges anyagokat;  
• bármilyen sértő, rasszista, xenofób, szexista, vallási, politikai vagy bármely más 

jogellenes/tiltott anyag, ideértve a diszkriminatív propagandaanyagokat; 
• bármilyen reklám vagy kereskedelmi célú tárgy, illetve anyag, így transzparens, cégér, 

jelkép vagy szórólap; 
• 1 (egy) méter hosszúságot és 1 (egy) cm átmérőt meghaladó rugalmas zászlórudak; 
• 2,00 (kettő) x 1,50 (másfél) méter méretűnél nagyobb transzparens vagy zászló. A 

kisebb zászlók vagy transzparensek engedélyezhetők, amennyiben a helyi 
jogszabályoknak megfelelnek és olyan anyagból készültek, amely valószínűsíthetően 
nem gyúlékony. Bármely, 2,00 (kettő) x 1,50 (másfél) méter méretűnél nagyobb 



transzparens vagy zászló bevitele csak akkor engedélyezhető megengedett, ha azt a 
rendező kérelemre kifejezetten írásban engedélyezte; 

• elektronikusan, mechanikusan vagy kézzel működtetett hangkibocsátó eszközök, így 
megafonok; 

• professzionális kamerák és videokamerák, illetve más professzionális hang- vagy 
videofelvevő berendezés, emellett bármilyen kamera, videokamera, illetve más hang- 
vagy képfelvevő berendezés csak magáncélú használatra vihető be a 
sportlétesítménybe, amennyiben ahhoz a rendező hozzájárul; 

• minden olyan digitális eszköz, amely tartalom közvetítésére vagy közzétételére szolgál 
csak magáncélú használatra vihető be a sportlétesítménybe; 

• továbbá, bármely más, a jogszabályoknak meg nem felelő, veszélyes, illetőleg a helyi 
biztosítást végző hatóságok által nem engedélyezett anyag. 

 
Kétség esetén bármely, a sportlétesítménybe bevihető tárggyal kapcsolatban a rendező által 
kijelölt személy, biztonsági személyzet vagy rendőr jogosult eldönteni, hogy az adott tárgy 
bevitele tiltott vagy engedélyezett-e a Pályarendszabály rendelkezései alapján. 
 
Szigorúan TILOS az alábbi tevékenységek végzése a Sportcsarnok teljes területén: 
 

• bármilyen, tárgy vagy folyadék eldobása, különösen más személy, vagy játékteret 
körülvevő terület, illetve a játéktér irányába; 

• tűz gyújtása, tűzijáték, jelzőfény vagy más pirotechnikai eszköz beindítása vagy 
kilövése; 

• bármilyen sértő, rasszista, xenofób, szexista, vallási, politikai vagy bármely más 
jogellenes/tiltott üzenet, különösen diszkriminatív propagandaüzenetek kinyilvánítása 
vagy terjesztése; 

• mások által veszélyesként, provokatívként, fenyegetőként, diszkriminatívként vagy 
sértőként értelmezhető magatartás tanúsítása; 

• áruk vagy jegyek értékesítése, szóróanyagok (így nyomtatott anyagok) vagy más 
tárgyak terjesztése, illetve bármely más promóciós vagy kereskedelmi tevékenység 
végzése a rendező előzetes írásbeli engedélye nélkül; 

• bármely, nem erre a célra szánt épületszerkezetre vagy berendezésre felmászás; 
• szerkezeti elemekre, berendezésekre vagy útvonalakra, írás, festés, illetőleg bármely 

tárgy ezekhez erősítése; 
• ürítés a mosdón kívüli bármely más helyen, továbbá szemetelés a sportcsarnokban 

hulladék, csomagolóanyag vagy üres tároló dobozok eldobásával; 
• felállni az ülésekre a nézőtéren; 
• továbbá bármely más tiltott magatartás. 

 
 



További a létesítmény üzemeltetője és a rendező által szigorúan tiltott tevékenységek a 
sportlétesítmény egész területén az alábbi: 
 

• belépés a nyilvánosság elől elzárt vagy olyan területekre (pl. üzemi helyiségekbe, VIP 
és média zónákba), amelyekre való belépés bizonyos jegy vagy bérlet típusok 
birtokosai részére engedélyezett, amennyiben az érintett személy nem jogosult ezen 
területekre való belépésre a vonatkozó jogszabályok és pályarendszabályok alapján a 
mérkőzésről eltávolítható; 

• a közlekedés számára megnyitott helyeken, gyalogösvényeken és utakon, a látogatói 
bejáratokban és kijáratokban, valamint vészkijáratokban tartózkodás és azok elzárása; 

• belépés a játéktérre vagy a játékteret körülvevő területre, szigorúan TILOS! 
 
7. A Pályarendszabály megsértése 
 
A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a rendező, jogosult a 
sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó 
közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő 
kamerával megfigyelni, valamint a szervező vagy - rendező alkalmazása esetén - a rendező 
testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító 
kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni. 
 
A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját 
a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a 
szervező a visszatartásról önállóan is dönthet. 
 
Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, a PVSK Marketing Kft. 
érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, szabálysértés 
esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható. 
 
Az alkalmazandó jogszabályoktól is függően a Pályarendszabály bármely megsértése az alábbi 
következményeket vonhatja maga után: 
 

• eltávolítás a sportcsarnokból és lehetséges feljelentés a rendőrségnél; 
• a jogsértő távoltartása a sportlétesítményből a mérkőzés teljes időtartamára; 
• a szabálysértő személy által az adott mérkőzésre előre megvásárolt jegy vagy jegyek 

törlése és érvénytelenítése visszatérítés nélkül;  
• a szabálysértő személyes adatainak átadása – a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően – az érintett rendező szerv, illetve a rendőrség részére a megfelelő 
intézkedések megtétele érdekében (pl. országos hatályú kitiltás a 
sportlétesítményekből); 



• jogi eljárások megindítása, a mérkőzést rendező, vagy más erre jogosult 
személyek/szervezetek által;  

• a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően alkalmazandó joghátrányok, illetve 
jogorvoslati lehetőségek 

 
A létesítmény üzemeltetője és a rendező szerv, a rendőrséggel egyeztetve fenntartja a jogot, 
hogy mérlegelési jogkörében éljen bármely további jogorvoslati lehetőségekkel. 
 
8. Kamerás megfigyelő rendszer 
 
A szurkolók biztonságának megóvása érdekében a sportlétesítményben videokamerás 
megfigyelő rendszerrel van felszerelve, amelyet a rendező a biztonsági szervezet és a rendőri 
állomány tagjai vagy magán biztonsági szolgálat munkatársai ellenőriznek. Az ezek által 
készített képfelvételek nagy valószínűséggel felhasználásra kerülnek, amennyiben bármilyen 
jogi eljárásra kerül sor. A hozzáférési jogot az alkalmazandó helyi jogszabályok szerint 
biztosítjuk. 
 
9. Felelősség 
 
A vonatkozó jogszabályok adta kereteken belül a sportcsarnokba belépők tudomásul veszik, 
hogy belépni saját kockázatukra jogosultak és felelősek a sportcsarnokban tanúsított 
magatartásukból eredő bármely kárért vagy veszteségért. A rendezők a sporteseményen, 
mérkőzésen résztvevő nézők részére felelősség biztosítást kötött. 
 
10. Részleges érvénytelenség és módosítások 
 
Amennyiben a Pályarendszabály bármely részét hatáskörrel rendelkező bíróság 
érvénytelennek, hatálytalannak vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítaná, úgy a 
Pályarendszabály ezen rendelkezés által nem érintett, fennmaradó részei az érvénytelen, 
hatálytalan vagy kikényszeríthetetlen részek nélkül maradnak hatályban. 
 
A rendező fenntartja a jogot, hogy a Pályarendszabályt időnként, indokolt esetben módosítsa. 
A legutóbbi, mindenkori hatályos változat a PVSK-Veolia hivatalos weboldalán 
https://pvsk.hu/szakosztaly/ferfi-kosarlabda-szakosztaly/dokumentumok/ oldalán érhető el.  
 
11. Hiteles szöveg 
 
A Pályarendszabály eredeti változata magyar nyelven készült, bármilyen jogvita esetén a 
magyar nyelvű változat az irányadó.  
 
 

https://pvsk.hu/szakosztaly/ferfi-kosarlabda-szakosztaly/dokumentumok/


12. Alkalmazandó jog és joghatóság 
 
A Pályarendszabályt minden esetben Magyarország irányadó jogszabályainak megfelelően és 
azokkal összhangban kell értelmezni. 
 
Bármely, a Pályarendszabály rendelkezéseiből eredő, vagy azokhoz kapcsolódó jogvita esetén 
a Magyarországon hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el. 
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után a létesítményvezető által 
meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is 
indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a 
házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése 
egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő 
személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges 
szankciók. 
Kérjük vendégeinket, hogy a Házirendben foglaltak betartásával segítsék a csarnok kulturált 
és rendeltetésszerű használatát! 
 
 VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! 
 
PVSK-Marketing Kft. 
 
Pécs, 2022. szeptember 01. 
 
 
 

Bán Gábor 
ügyvezető 
PVSK-Marketing Kft.
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PVSK MARKETING ÉS HIRDETÉSSZERVEZŐ KFTNév  / Cég neve:
Cím :

Levelezés cím:

BIZTOSÍTOTT

7622 PÉCS VERSENY UTCA 11.

7622 PÉCS VERSENY UTCA 11.

Az igénybevett biztosítási módozatok megnevezése:

Kombinált felelősségbiztosítás

Általános felelősségbiztosítás

Szolgáltatás felelősség biztosítás

Rendezvényszervező felelősség

1

1.1

1.2

1.2.1

Biztosítási összeg
(ezer Ft)

Önrész (Ft)
(káreseményenként)

 133,000

 

 

 

  10 %, de min. 50,000

  10 %, de min. 50,000

/kár

/kár

 5,000

 5,000

/év

/év

/év

/év

Éves díj
(Ft)

Szerződés kezdete: 2016.09.01

Szerződés tartama:

2022.08.10Utolsó modosítás dátuma:

Díjfizetés gyakorisága: negyedéves

Évforduló: 09.01

Határozatlan

Ez a szerződés záradékokat is tartalmaz, melyek a kötvény mellékletét képezik.

Záradékok:

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Egyéb sporttevékenységFő tevékenység:

Összesen:  133,000

Fizetendõ díj:  132,996

-

Egyéb tevékenység:

A Kombinált Felelősség biztosítás fedezete kiterjed az
alábbiakban felsorolt módozatokra, amelyekre a kártérítési
limit együttesen vonatkozik. A kártérítési limiten belüli
szublimit értékét a módozatok külön tartalmazzák.

Az AEGON TREND II Felelősségbiztosítási feltételek,
Általános Szerződési Feltételei és az Általános
felelősségbiztosítási szabályzat feltételei szerint

Az AEGON TREND II Felelősségbiztosítási feltételek,
Általános Szerződési Feltételei és a Kiegészítő szolgáltatás
felelősségbiztosítási szabályzat feltételei szerint

Az AEGON TREND II Felelősségbiztosítási feltételek és a
Kiegészítő feltételek VII. szerint

Biztosítási fedezetet igazoló dokumentum

   

   

   

   

   

AEGON Magyarország Zrt.
Vállalati Vagyon Üzletág
1091 Budapest Üllői út 1.

Számla száma: Raiffeisen Bank Rt.

Adószáma:
12001008-00312663-00100006

10389395-4-44
A biztosítás mentes az ÁFA alól.

71153Kötvény száma:
 

126153 AEGON TREND Vállalati Felelősségbiztosítás II

Ez a kötvény az alábbi szerződéseket tartalmazza:
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AEGON Magyarország
Általános Biztosító Zrt.

A vonatkozó biztosítási szabályzatok a biztosítási szerződés részét képezik, melynek 1-1 példányát a Biztosított átvette.

2022.08.25Kelt: Budapest,

Egyedi megállapodások:

A biztosított tevékenység:
A jelen szerződés a Biztosított által végzett rendezvényszervezői tevékenységre nyújt fedezetet.

AEGON TREND II felelősségbiztosítás - Éves kártérítési limit alkalmazása:
Az egyéb feltételek, kiegészítések, kizárások és záradékok változatlan érvényben tartása mellett a felek a jelen záradék alkalmazásával
megállapodnak abban, hogy a szerződés a biztosítási időszakra vonatkozó (éves) kártérítési limitet is tartalmaz az alábbiak szerint:

Minden biztosított felelősségbiztosítási elemre együttesen: 10 millió Ft/év.

A fenti éves limitek vonatkozásában nem kerül alkalmazásra az AEGON TREND II felelősségbiztosítás szabályzata Általános szerződési
feltételek V. 4. pontja. Helyére a következő rendelkezés lép:

A Biztosító kártérítési kötelezettsége az adott biztosítási időszakra vonatkozóan az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett
biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel automatikusan csökken. A biztosítási összeg (éves kártérítés limit) esetleges kiegészítéséről
(fedezetfeltöltés), annak lehetőségéről és díjáról a Biztosított kezdeményezésére a Biztosító egyedileg dönt.

A biztosított rendezvények és helyszínek:
A jelen szerződés a Biztosított által végzett, az alább felsorolt rendezvényekkel kapcsolatos rendezvényszervezői tevékenységre nyújt
fedezetet, az alább felsorolt helyszíneken:

A PVSK-Panthers férfi NB I/A csoportos kosárlabda csapatának hazai rendezésű bajnoki-, kupa- és esetleges nemzetközi mérközései.

Rendezvények helyszíne: 7622 Pécs, Verseny u. 11. Szamosi Nándor Sportcsarnok (új PVSK csarnok)

Átlagos nézőszám: 4-500 fő/mérkőzés

A hazai mérközésszám: 18 meccs/szezon.

-

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. jelen kötvényben foglaltak szerint azt a kötelezettséget vállalja, hogy a
módozati szabályzatok alapján a fizetett díj ellenében, megtéríti a címben megjelölt biztosítottnak a szabályzatokban leírt kárait.
A biztosítási szerződés a kötvényen felsorolt kockázatokra nyújt fedezetet.
A biztosításra a módozati szabályzatok és magyar jog szabályai vonatkoznak.
Üzletági adminisztráció telefon: +36-1-477-4808/2  E-mail:vagyonadmin@aegon.hu
Kárbejelentés: AEGON Magyarország Zrt. Vállalati Kárrendezési Iroda
                           1091 Budapest, Üllői út 1.
                           Telefon: +36-1-477-4808/1     Fax: +36-1-476-5656  E-mail:vagyonkar@aegon.hu

Zatykó Péter Iván
Elnök-Vezérigazgató

Szombat Tamás
Ügyfélkapcsolati és Termékfejlesztési, Nem-

életbiztosítási Vezérigazgató-helyettes



Tiltott tárgyak és magatartás 
 
A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező, hirdetményen tájékoztat a 
sportlétesítménybe be nem vihető tárgyakról, gondoskodik a be nem vihető, de jogszerűen 
birtokolható tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor 
történő visszaadásáról, amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény 
befejezésétől számított egy órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a továbbiakban a 
felelősőrzés szabályai szerint jár el, 
 
A következő tárgyak nem hozhatók be a Sportcsarnokba, kivéve – amennyiben erre van lehetőség – ha 
az MKOSZ, illetve a rendező azt külön engedélyezte: 
 

• A4-es méretűnél nagyobb táska (210 mm x 297 mm x 210 mm); 
• bármilyen fegyver vagy más olyan tárgy, amely fegyverré vagy lövedékké alakítható; esernyő 
• bármilyen palack, korsó vagy doboz, valamint más, műanyagból, üvegből vagy más törékeny 

anyagból készült tárgyak, kivéve a kellően igazolt egészségügyi okból szükséges tárgyakat;  
• tűzijáték, jelzőfény, füstpor, füstbomba vagy más pirotechnikai eszköz; 
• gázspray-flakonok, maró/gyúlékony anyagok, festékek, illetve egészségre káros vagy erősen 

gyúlékony anyagokat tartalmazó tartályok; 
• lézeres mutatók; 
• drónok; 
• bármilyen étel, ital, műanyag palack, kivéve a kellően igazolt egészségügyi okból szükséges; 
• alkohol, kábítószerek, illetve más bódító hatású vagy veszélyes anyag, kivéve a kellően igazolt 

egészségügyi okból szükséges anyagokat;  
• bármilyen sértő, rasszista, xenofób, szexista, vallási, politikai vagy bármely más 

jogellenes/tiltott anyag, ideértve a diszkriminatív propagandaanyagokat; 
• bármilyen reklám vagy kereskedelmi célú tárgy, illetve anyag, így transzparens, cégér, jelkép 

vagy szórólap; 
• 1 (egy) méter hosszúságot és 1 (egy) cm átmérőt meghaladó rugalmas zászlórudak; 
• 2,00 (kettő) x 1,50 (másfél) méter méretűnél nagyobb transzparens vagy zászló. A kisebb 

zászlók vagy transzparensek engedélyezhetők, amennyiben a helyi jogszabályoknak 
megfelelnek és olyan anyagból készültek, amely valószínűsíthetően nem gyúlékony. Bármely, 
2,00 (kettő) x 1,50 (másfél) méter méretűnél nagyobb transzparens vagy zászló bevitele csak 
akkor engedélyezhető megengedett, ha azt a rendező kérelemre kifejezetten írásban 
engedélyezte; 

• elektronikusan, mechanikusan vagy kézzel működtetett hangkibocsátó eszközök, így 
megafonok; 

• professzionális kamerák és videokamerák, illetve más professzionális hang- vagy videofelvevő 
berendezés, emellett bármilyen kamera, videokamera, illetve más hang- vagy képfelvevő 
berendezés csak magáncélú használatra vihető be a sportlétesítménybe, amennyiben ahhoz a 
rendező hozzájárul; 

• minden olyan digitális eszköz, amely tartalom közvetítésére vagy közzétételére szolgál csak 
magáncélú használatra vihető be a sportlétesítménybe; 

• továbbá, bármely más, a jogszabályoknak meg nem felelő, veszélyes, illetőleg a helyi 
biztosítást végző hatóságok által nem engedélyezett anyag. 

 
Kétség esetén bármely, a sportlétesítménybe bevihető tárggyal kapcsolatban a rendező által kijelölt 
személy, biztonsági személyzet vagy rendőr jogosult eldönteni, hogy az adott tárgy bevitele tiltott vagy 
engedélyezett-e a Pályarendszabály rendelkezései alapján. 
 
Szigorúan tilos az alábbi tevékenységek végzése a Sportcsarnok teljes területén: 



 
• bármilyen, tárgy vagy folyadék eldobása, különösen más személy, vagy játékteret körülvevő 

terület, illetve a játéktér irányába; 
• tűz gyújtása, tűzijáték, jelzőfény vagy más pirotechnikai eszköz beindítása vagy kilövése; 
• bármilyen sértő, rasszista, xenofób, szexista, vallási, politikai vagy bármely más 

jogellenes/tiltott üzenet, különösen diszkriminatív propagandaüzenetek kinyilvánítása vagy 
terjesztése; 

• mások által veszélyesként, provokatívként, fenyegetőként, diszkriminatívként vagy sértőként 
értelmezhető magatartás tanúsítása; 

• áruk vagy jegyek értékesítése, szóróanyagok (így nyomtatott anyagok) vagy más tárgyak 
terjesztése, illetve bármely más promóciós vagy kereskedelmi tevékenység végzése a rendező 
előzetes írásbeli engedélye nélkül; 

• bármely, nem erre a célra szánt épületszerkezetre vagy berendezésre felmászás; 
• szerkezeti elemekre, berendezésekre vagy útvonalakra, írás, festés, illetőleg bármely tárgy 

ezekhez erősítése; 
• ürítés a mosdón kívüli bármely más helyen, továbbá szemetelés a stadionban hulladék, 

csomagolóanyag vagy üres tároló dobozok eldobásával; 
• felállni az ülésekre a nézőtéren; 
• továbbá bármely más tiltott magatartás. 

 
 
További a létesítmény üzemeltetője és a rendező által szigorúan tiltott tevékenységek a 
sportlétesítmény egész területén az alábbi: 
 

• belépés a nyilvánosság elől elzárt vagy olyan területekre (pl. üzemi helyiségekbe, VIP és média 
zónákba), amelyekre való belépés bizonyos jegy vagy bérlet típusok birtokosai részére 
engedélyezett, amennyiben az érintett személy nem jogosult ezen területekre való belépésre 
a vonatkozó jogszabályok és pályarendszabályok alapján a mérkőzésről eltávolítható; 

• a közlekedés számára megnyitott helyeken, gyalogösvényeken és utakon, a látogatói 
bejáratokban és kijáratokban, valamint vészkijáratokban tartózkodás és azok elzárása; 

• belépés a játéktérre vagy a játékteret körülvevő területre, szigorúan TILOS! 
 



7622 Pécs, Verseny utca 11. hrsz: 19245/2.
PVSK Sporttelep Kosárlabda Munkacsarnok

küzdőtér és lelátó kiürítés számítás

A megbízótól kapott tájékoztatás szerint, a Lauber Dezső Sportcsarnok felújítási munkálatai
miatt időlegesen (max. 1 évre) a városi kosárlabda meccseket a PVSK Verseny utca 11. alatt
lévő Kosárlabda Munkacsarnokban kívánják megtartani. A kosárcsarnok kiürítés számítás a
munkacsarnok jelleget figyelembe véve, az eredeti tervek tűzvédelmi műleírásban foglaltak
szerint 170 fő befogadóképességre készült (70 fő küzdőtér, 100 fő lelátó). A sportesemények
átirányításával új helyzet állt elő, ezért a PVSK részéről felmerült a kiürítés számítás
újragondolása olyan szempontból, hogy a küzdőtéren és a lelátón a maximálisan elhelyezhető
létszám legyen meghatározva.
A kiürítés számítás a megbízás szerint, szigorúan csak a létszám meghatározásra vonatkozik,
a létszám növekedésből fakadó egyéb tűzvédelmi követelményeket megbízó egyezteti a
területileg illetékes I. fokú tűzvédelmi hatósággal.
A kiürítés számítás során a 2015.10.30. kiviteli terv építész alaprajz fő adatait és helyiség
elnevezéseit, számozását használom.

A kiürítés alapvető feltételei, amelyek rendelkezésre állnak:
- Lelátó esetében kétirányú kiürítés biztosított:

o dél-keleti irányban lévő lépcső felé, amely a küzdőtéren keresztül vezet a
szabadba vezető kijáratok felé, szabad lépcsőszélesség 0,92 m.

o észak-nyugati irányban lévő lépcső felé, amely a küzdőtérből kilépve, a 0.00
előtérben vezet a földszintre, majd az itt lévő kijáratok felé, szabad
lépcsőszélesség 1,1 m.

- Küzdőtér esetében is többirányú kiürítés biztosított:
o észak-nyugati oldalon a 0.00 előtér felé vezető duplaszárny ajtókkal.
o északi oldalon nyitott átjárón keresztül a 0.14 előtérbe, majd onnan a szabadba.
o a dél-keleti irányban a közvetlenül a szabadba vezető kétszárnyú ajtókkal.

- A kiürítés 1. szakasza a földszinten a küzdőtér dél-keleti szabadba vezető, a 0.14 előtér
csekély mérete miatt az előtér szabadba vezető, valamint az észak-nyugati oldalon a
0.00 előtérbe vezető, az emeleten a 0.00 előtérbe vezető átjáró eléréséig tart.

- A maximális létszám meghatározása során az emeleti öltözőkben 30 fő jelenlétét
feltételezem. Az emeleti öltözőkből a távozást a 0.14 előtér felé feltételezem.

- A küzdőtér helyiségben, valamint menekülési útvonalakon hő- és füstelvezetés került
kiépítésre.

- Az épületben automatikus tűzjelző rendszert alakítottak ki.
- A belmagasság 10 m feletti.

A küzdőtéren és a lelátón elhelyezhető létszám meghatározása a jelenleg hatályos OTSZ és a
TvMI 2.5:2022.06.13. előírásai alapján történik.

Az OTSZ 51. § (1) pontban foglaltak szerint az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz
esetén:
a) az épületben, épületen tartózkodó személyek:

aa) a tartózkodási helyüket elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen
beépített kijáraton elhagyhassák,



ab) a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon vagy időtartamon
belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe, önálló kiürítésre szolgáló útvonallal
rendelkező szomszédos tűzszakaszba vagy átmeneti védett térbe juthassanak,

b) a nem menthető személyek tartózkodási helye kielégítő védelmet nyújtson a tűz és
kísérőjelenségei ellen.
Az OTSZ 52. § (1) pontban foglaltak szerint a kiürítést:

a) geometriai módszerrel, a (2) bekezdés és a 7. mellékletben foglalt 1. táblázat szerint
vagy

b) számítással kell megtervezni.
A (2) pont szerint a kiürítés geometriai módszerrel való tervezése, ellenőrzése során a
menekülési útvonal, a biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési távolságának és a
menekülési útvonalnak megengedett legnagyobb hosszúságát, továbbá a kiürítésre szolgáló
útvonal megengedett legkisebb szabad szélességét, a kiürítésre szolgáló útvonalon beépített
nyílászárók, valamint szűkületek megengedett legkisebb szabad belméretét kell ellenőrizni.
A (3) pont szerint a helyiség, szabadtér, terület befogadóképességét az alábbi létszámadatok
közül a nagyobb létszám jelenti:

a) tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám,
b) fajlagos értékkel számított, kiüríthető létszám.

A kiürítés TvMI általános feltételként a következőket rendeli el figyelembe venni:
6.1.1. Jelen fejezetben javasolt módszerek a kiürítés folyamatából csak a menekülés közben
mozgáshoz szükséges kiürítési időtartam (travel time, evacuation time) ellenőrzésére
alkalmasak.
Megjegyzés:
Az ellenőrzési vizsgálatok során alkalmazott kiürítési forgatókönyv (scenario) az OTSZ 7. §-ával összhangban
azt feltételezi, hogy csak 1 tűzszakaszban keletkezik tűz és minden kiürítésre szolgáló útvonal akadálytalanul
rendelkezésre áll.
6.1.2. Az ellenőrzési vizsgálatok számítások során az OTSZ védelmi alapelveivel és tervezési
céljaival összhangban szükséges az alkalmazott kiürítési stratégiákat meghatározni, a kiürítési
koncepciót kialakítani és olyan kiürítési forgatókönyvet (scenario-t) felvenni, amelyre az adott
számítás készül. A számítás során indokolt feltételezni, hogy minden kiürítésre szolgáló
útvonal akadálytalanul rendelkezésre áll.
6.1.3. A kiürítendő létszámot a 4.3. pontban leírtak alapján lehet meghatározni.
6.1.4. A közlekedési célú, csak áthaladásra figyelembe vett helyiségekben a menekülés során
ott a legkedvezőtlenebb időpillanatban egyidejűleg áthaladók létszámát javasolt figyelembe
venni a létszámsűrűség megállapításakor.
6.1.5. A menekülési útvonalak kialakítása akkor megfelelő, amennyiben a folyamatos haladás
biztosítása érdekében a kiürítés megfelelőségének ellenőrzése során az áthaladó tömeg
létszám sűrűsége legfeljebb 0,28 m2/fő (3,5 fő/m2).
6.1.6. Az épület egyidejű, teljes kiürítése esetén a lépcsőkarok szélességét a teljes, lépcsőn
áthaladó létszám alapján szükséges meghatározni.
6.1.7. Az épület tűzszakaszolása esetén, teljes szakaszos vagy részleges szakaszos kiürítése
során (amikor a kiürítés csak egy-egy külön tűzszakaszban tartózkodókat érinti) a lépcsőkarok
szélességét elegendő a legnagyobb létszámot adó tűzszakasz (kiürítési egység) maximális
létszámára méretezni.
6.1.8. A lépcsőházból kivezető kiürítésre szolgáló ajtó(k) összesített szabad szélessége a
lépcsőkar méretezés alapján szükséges szabad szélességénél kisebb nem lehet. A kijárati
szinten figyelembe kell venni a lépcsőház alsóbb szintjeiről érkezők létszámát is, amennyiben
azok a felsőbb szintekről érkezőkkel együttesen érkeznek a kijárati szintre.



6.1.9. A 6.3. pontban megadott, az össznépesség átlagos menekülő képességén alapuló
számítási módszer a kiürítési időtartamának megállapítására általánosan használható az alábbi
rendeltetések kivételével:
- bölcsőde
- fekvőbeteg ellátó kórház
- szociális otthon
- idősek otthona
- mozgásukban korlátozott személyek számára szolgáló, éjjeli ellátást is biztosító
intézmények
- értelmi fogyatékos, demens vagy autizmusban szenvedő személyek számára szolgáló
rendeltetés
- pszichiátria rendeltetés, ahol a kiürítés csak a külső fizikai korlátozás meghatározott
mértékű feloldását követően, megfelelő kontroll mellett hajtható csak végre.
6.1.10. A 6.2. vagy a 6.4. pontban megadott módszerek a kiürítés megfelelőségének
ellenőrzésére használhatók bármely esetben.
Megjegyzés 1:
Ezen módszerek pl. bölcsőde, öregek otthona, szociális otthon, kórház stb. kiürítési feltételeinek biztosításához
alkalmazhatók. Szimulációs vizsgálat esetén a számításoknál figyelembe kell venni a fogyatékkal élők csökkent
haladási sebességét, a menekítéshez szükséges és a kiürítés időtartamában rendelkezésre álló eszközöket és
menekítés végrehajtására alkalmas személyeket is.
Megjegyzés 2:
Javasolt a tervezés során átgondolni, hogy a kiürítés után hogyan helyezhetőek el a gyermekek, idősek az
időjárási körülményekre is tekintettel. Jó megoldást jelenthet például, ha a kiürítés az átmeneti védett tér
követelményeit kielégítő tűzszakaszba történik.
6.1.11. Önállóan menekülni nem képes, mozgásképtelen (előkészítéssel menthető vagy
előkészítéssel sem menthető) személyek tartózkodási helyének az OTSZ 40. § és 46. §
előírásainak megfelelően kialakított védelme, továbbá a szomszédos helyiségektől elhatároló
szerkezetek határán kialakított homlokzati tűzterjedési gátak, valamint a szemközti nem
azonos épülethez és vagy tűzszakaszhoz tartozó szemben álló homlokzattól tűztávolság
biztosítja az OTSZ 51. § (1) bek. b) pontjában előírt védelmet a tűz és kísérőjelenségei ellen.
6.1.12. Nézőterek, előadótermek, rendezvénytermek OTSZ 62. § (2) bekezdés szerinti
kialakításakor az ajtók száma 2-nél kevesebb nem lehet. Az ajtók között távolság az OTSZ
62. § (2) bekezdés szerinti.
Megjegyzés:
Két ajtó esetén lehetőség szerint a helyiség átlójának ⅓-ának megfelelő távolság legyen biztosított az ajtók
között.
6.1.13. A kiürítési vizsgálatok során ellenőrizni szükséges a menekülés során bejárt tervezett
útvonal megtételéhez szükséges időt mind az útvonal hossza, mind az útvonal szélességének
átbocsátóképessége szerint.
6.1.14. Amennyiben a kiürítés tervezése több együttes módszer alkalmazásával valósul meg, a
kiürítés megfelelőségét igazoló módszerek szakaszonként változtathatóak az alábbiak
szerint.
- Egy épületen belül a kiürítés első szakaszának megfelelősége igazolható geometriai
módszerrel, az össznépesség átlagos menekülő képességén alapuló számítási módszerrel, vagy
szimulációs számítási módszerrel feltéve, hogy a kiürítés első szakaszában, egy kiürítési
egységben csak egyféle módszert alkalmaznak.
- Egy épületen belül a kiürítés második szakaszának megfelelősége igazolható geometriai
módszerrel, vagy az össznépesség átlagos menekülő képességén alapuló számítási módszerrel
feltéve, hogy az érintett menekülési útvonal teljes hosszán egyféle módszert alkalmaznak.
- Szimulációs számítással a második szakasz csak akkor vizsgálható, ha az első szakasz
vizsgálata is ezzel a módszerrel történt. Csupán az első szakasz szimulációs vizsgálatánál a
csatlakozó épületrészek kiürítési hatásait is figyelembe kell venni.



A lelátón és a küzdőtéren az előzetes számítások alapján 400-400 fő is elhelyezhető lenne. A
kiürítés 2. szakaszában azonban, a 0.00 előtérben a létszámsűrűség meghaladná a 3,5 fő/m2

értéket. A 0.00 előtérbe érkezők a küzdőtéren belülről eltérő távolságokból érkeznek,
valamint szintén eltérő időben érkeznek le az emeleti lépcsőről. Fentiek alapján a küzdőtéren
és a lelátón 300-300 fős nézői létszámkorlát esetén a kijáratok szabad szélességét figyelembe
véve biztosítható, hogy folyamatos haladás esetén a 3,5 fő/m2 létszámsűrűség ne kerüljön
átlépésre. A fenti létszámú nézőkkel egyidőben  a küzdőtéren 30 fő, az öltözőkben szintén 30
fő egyidejű játékos jelenléttel számolok. A lelátón a létszámsűrűség 1-2 fő/m2 közötti lesz, a
küzdőtéren 0,5-1 fő/m2 közötti. A lelátón a létszámeloszlást a rendelkezésre álló útszélességek
arányában egyenletesnek feltételezem. A küzdőtéren belül a földszintre vezető lépcső
szélessége 0,92 m. A 0.00 előtér felé vezető falnyílás szélessége 1,4 m, viszont a közvetlenül
kapcsolódó lépcső szabad szélessége 1,1 m. Puffertér gyakorlatilag nincs, ezért a falnyílás
szabad szélességét 1,1 m-nek veszem.
Az OTSZ 7. melléklet 2. táblázat alapján a kiürítés 1. szakaszában alapesetben 1,5 perc, a 2.
szakaszban 8,0 perc áll rendelkezésre. Az 1. szakasz időtartama tűzjelző berendezés esetén
0,2 perccel, többirányú kiürítés esetén 10 m feletti belmagasságnál 1,4 perccel növelhető. A
kiürítés 1. szakaszában így a rendelkezésre álló idő 3,1 perc.
A leghosszabb kiürítési útvonalat a déli oldali lelátószakasz szolgáltatja. A lelátóról levezető
lépcső szélességét az ajtószélesség számítási módszere alapján külön vizsgálom. Ebben az
esetben 0.00 előtér felé vezető szélességet a fent már említettek szerint 1,1 m-nek veszem, a
lépcső szélesség 0,92 m.
Az útszakaszhossz ellenőrzése során a lelátó aljától a dél-keleti oldal távolabbi ajtajáig vezető
útvonalhosszt veszem figyelembe.
Az ajtók átbocsátóképességének ellenőrzése során az 1. szakaszban a lelátón és a küzdőtéren
tartózkodó teljes létszám 630 fő + az emeleti öltözőkből a 0.14 előtérbe érkező 30 főnyi
létszámot veszem figyelembe. Az 1. szakaszban rendelkezésre álló szabad nyílásszélességek:

- Földszint 0.14 előtér felé a kétszárnyú ajtó esetében 1,35 m.
- Földszint dél-keleti oldalon lévő kétszárnyú ajtók: 2 x 1,85 m = 3,7 m.
- Földszint észak-nyugati oldalon lévő kétszárnyú ajtók: 2 x 1,85 m = 3,7 m.
- Emelet 0.00 előtéri lépcső felé vezető átjáró: 1,1 m.

A kiürítés első szakasza:

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:
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A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján:
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= 2,29 perc, kevesebb, mint a megengedett 3,1 perc.



A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján:

t1b =



n

i
szilk

N

1
1

1

*
=

85,965
660
x

= 1,03 perc, kevesebb, mint a megengedett 3,1 perc.

A kiürítés második szakasza:

A kiürítés 2. szakaszában gyakorlatilag a 0.00 előtér kiürítését kell vizsgálni. Az előtérbe a
küzdőtér és a lelátó felől a lépcsőn érkező létszámot kell figyelembe venni. Az
ajtószélességek alapján a küzdőtér felől 237 fő, a lépcső felől 71 fő érkezését kell feltételezni.
A kiürítés 2. szakaszában a létszámsűrűséget 3 fölöttinek veszem. A leghosszabb kiürítési
útvonalat a lelátó emeletre történő belépési pontjától számított útvonal adja.

A kiürítés második szakasza

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:
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A kiürítés időtartama a számításba vett kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó
képessége alapján:

t3b = ty2 +
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3 = Az előcsarnokban gyakorlatilag nincs szűkítő tényező, így ez a

számítás jelen esetben nem értelmezhető.

A kiürítés időtartama a kiürítésre számításba vett biztonságos térbe vezető nyílászárók
átbocsátóképessége alapján:

t2c = ty2 +
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= 2,1 perc, kevesebb, mint a megengedett 8,0 perc.

Fentiek alapján látható, hogy 600 fő néző és 60 fő játékos létszám az épületből nagy
biztonsággal kiüríthető. A kiürítés biztonságát növeli, hogy az épületben a gyors tűzjelzést
biztosító automatikus tűzjelző rendszer lett kiépítve. A kiürítés biztonságát szintén növeli,
hogy a menekülési útvonalakon kívül a küzdőtér is rendelkezik hő- és füstelvezetéssel, ezért
gyakorlatilag a legnagyobb létszámot befogadó helyiségben, valamint annak menekülési
útvonalán a jobb láthatóságot biztosító, így kiürítést is elősegítő, kevés füstöt tartalmazó
levegő biztosítható.

Bonyhád, 2022. augusztus 25.

----------------------------------------
Lipinka Zsolt
tűzvédelmi szakértő
OKF eng.: I-111/2018



 

TŰZRIADÓ TERV  

 

Aki szabályzatom hatálya alá tartozó PVSK épületeinek bármely munkahelyén, vagy annak 
közelében tüzet, illetőleg tűzveszélyt észlel, köteles közvetlen környezete – munkatársak - 
riasztásával párhuzamosan a Hivatásos Tűzoltóságot értesíteni. 
 

Tűz jelzésére alkalmas telefonok az épület irodáiban, valamint a porta helyiségben 
találhatók. 

 
Személyi sérülés esetén a MENTŐKET, míg jelentősebb épületkár, és/vagy baleset/súlyos 
sérülés/haláleset bekövetkezésekor, továbbá bűncselekmény – szándékos tűzokozás alapos 
gyanúja esetén a RENDŐRSÉGET is értesíteni kell.  
Személyi sérülésnél a sérültet - a mentők kiérkezéséig - haladéktalanul szakszerűen 
elsősegélyben kell részesíteni, és biztonságba kell helyezni.  

 
SEGÉLYHÍVÓ 112 

 
Tűz jelzésekor telefonon az alábbi információkat kell közölni: 

 
 Tüzeset, káreset pontos helye (cím) 

 Mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m2) és mit veszélyeztet 

 Emberélet van-e veszélyben 

 Tüzet jelző személy neve, és a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma 

Létesítményben tartózkodók riasztása: 
Az a személy, aki a létesítmény területén tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, 
haladéktalanul köteles: 

 A környezetét riasztani hangos „tűz van” kiáltással, vagy a tűzjelző berendezés kézi 
jelzésadójának megnyomásával (amennyiben a hangjelzők automatikus indítása 
még nem történt meg), mely indítja az épületben lévő tűzjelző szirénákat, valamint 
jelezni a portára. 

A portás a tűzjelző tűzjelzése vagy egyéb módon tudomására jutott tűz esetén köteles: 
 A 112-es segélykérő telefonszámon jelezni a tüzet a pécsi katasztrófavédelmi 

igazgatóságnak. 
 Jelezni a tüzet az ügyeletes illetékes vezetőnek (továbbiakban: vezető). 
 Ellenőriztetni a helyszínen a tűzjelzés valódiságát. Téves jelzés vagy hamis riasztás 

esetén azt, haladéktalanul jelzi a tűzoltóságnak és a vezetőnek. 
 Valós tűz esetén a tűzjelző berendezés hangjelzőivel – amennyiben azok még nem 

jeleztek – riasztja az épületben tartózkodókat. 

A tűzesetet először észlelő személy köteles haladéktalanul élőszóval, vagy bármilyen más 
eszköz igénybevételével riasztani az ott tartózkodókat. 



Menekülési  útvonalak, a létesítmény elhagyás módja:  
Az épület függőlegesen két épületrészre van osztva az alábbiak szerint: 
 

Kiürítési útvonalak: 

Csarnok épület: 

 Nézőtéri lelátokról: lelátókról levezető lépcsőkön az előcsarnokba, onnan a szabadba. 
Irodákból a folyosóra, onnan a lépcsőkön a földszintre, onnan ki a szabadba. 

 Küzdőtérről: kivezető ajtókon át az előcsarnokba vagy a D-i oldalon a vészkijáratokon keresztül 
ki a szabadba. 
 
Régi iroda épület: 

Emeleti irodákból a lépcsőkön le a földszintre onnan ki a szabadba.  

Földszinti irodákból ki a folyósóra onnan ki a szabadba. 

Öltöző épület: 

 Emeleti irodákból a lépcsőkön le a földszintre onnan ki a szabadba. 

Földszinti helyiségekből: ki a közlekedőtérbe onnan ki a szabadba. 
 
  



TŰZ ESETÉN SZÜKSÉGES TENNIVALÓK  

A tűzoltóság helyszínre érkezéséig a vezető irányításával történjen a tűz oltásának 
megkezdése. 

A vezető feladatai: 
a) tájékozódik a veszélyhelyzetről, 
b) a létesítményben lévő dolgozókból megszervezi a mentő és tűzoltó erőket, 
c) intézkedik elsősorban a személyek, majd az anyagi javak mentéséről, a veszélyeztetett 

terület kiürítéséről, 
d) gondoskodni a rend, fegyelem fenntartásáról, 
e) intézkedik a közművek lezárásáról (elektromosság) a víz kivételével, 
f) intézkedik, hogy a szükséges helyiségekbe a bejutás biztosítva legyen, 
g) irányítja a mentést és a tűzoltást a tűzoltóság megérkezéséig, 
h) szükség esetén megszervezi az elsősegélynyújtást, gondoskodik a mentők értesítéséről 

a 104-es segélykérő telefonon. 
i) tájékoztatja a kiérkező tűzoltó egység parancsnokát és átadja a tűzriadó tervet és 

mellékleteit. 
 

Az alkalmazottak feladatai: 
a vezető utasításainak megfelelően: 

a) a veszélyeztetett övezetből az ott tartózkodók, majd az anyagi javak mentése, 
b) a mentéshez szükséges közlekedési útvonalak biztosítása, 
c) a kiürítést követően a terület ellenőrzése, hogy azt mindenki elhagyta, 
d) a tűz terjedésének megakadályozása, fékezése (ajtók csukva tartása), 
e) a veszélyeztetett terület áramtalanítása, 
f) a tűzoltásra szolgáló eszközök (tűzcsapok, tűzoltó készülékek) előkészítése, 
g) a rendelkezésre álló felszerelésekkel a tűzoltás megkezdése, 
h) a megmentett személyek, anyagi javak felügyelete. 

A helyszínre érkező hivatásos tűzoltóság vezetőjének az utasításait mindenki köteles 
maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani. 
 

Főbb veszélyforrások: 
A főbb veszélyforrást az épületben tartózkodók nagy létszáma jelenti. A kezdeti tüzek 
oltására a folyosókon elhelyezett tűzoltó készülékek, intenzívebb tűz esetén a fali tűzcsapok 
állnak rendelkezésre, melyek helyét a szintenkénti alaprajzok tartalmazzák. 

Közművek szakaszolási lehetősége: 
Áramtalanítási helyek: Főbejáratnál. 

Vezetékes gáz: régi irodaépület NY-i oldalánál 

 
  



Tűzvédelmi felszerelések, készülékek: 
 
Tűzjelző berendezés 
Az épületekben tűzjelző berendezés létesült. Központ: a porta helyiségben. 
Az automatikus érzékelők mellett a közlekedő tereken kézi jelzésadók létesültek. 
A tűzjelző berendezés biztosítja az épületben tartózkodók riasztását is a kiépített hangjelző 
szirénákkal. 
 

Tűzoltó készülékek 
A folyosókon, közlekedési útvonalakon tűzoltó készülék találhatók, melyek pontos helyét, 
számát a „Tűzvédelmi üzemeltetési napló” és az alaprajzok tartalmazzák. 

Fali tűzcsapok 
A létesítményben fali tűzcsapok létesültek az alábbiak szerint: 
Csarnok épület: 
 
Földszint: 

• fdszt.: porta 
•  fdszt.: BŰFÉ rész  
•  fdszt.: kűzdőtér bejárat  
•  fdszt.: déli oldali lépcsőnél  

 
 
 
A tűzriadó terv mellékletét képezi az épület helyszínrajza, illetve szintenkénti alaprajza, ahol 
fel vannak tüntetve a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, központi elzárók és a 
tűzoltó vízforrások helye. 

 

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület 
területén kell elhelyezni. 
 
Mellékelten csatolva a létesítmény helyszínrajza, szükség szerint az építmény, építményrész 
szintenkénti alaprajza a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi 
elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a vonatkozó esetekben a 
helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével. 

 



TŰZ OLTÁSA: 
 
Törekedni kell a tűz még kis felületű, kezdeti fázisában (2,0-3,0 m2) történő eloltására, 
tovább terjedésének megakadályozására. Erre megfelelő oltásteljesítményű, korszerű tűzoltó 
készülékek állnak a munkahelyeken rendelkezésre. FONTOS A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK 
HASZNÁLATÁNAK ISMERETE! 
Nagyobb terjedelmű tűz esetén: meg kell szervezni az ingóságok szervezett mentését, 
valamint a szükséges műszaki biztonsági intézkedések (áramtalanítás stb.) megtételét. 
 
A hivatásos tűzoltó egységek kiérkezését követően, azok parancsnokát – tűzoltás 
vezetőjét - tájékoztatni kell: 

 a tűz létesítményen belüli pontos helyéről, optimális megközelíthetőségéről 
 a helyi veszélyforrásokról, esetleges veszélyes anyagok – ha van - jelenlétéről 
 a legközelebbi oltóvíz vételi lehetőségről  
 a kialakult helyzetről, a már addig megtett, vagy a még meg nem tett műszaki és 

egyéb intézkedésekről - pl. áramtalanítás, földgáz elzárása stb. 
 társszervek – sérüléskor a mentők, illetve indokolt esetben a rendőrség – 

értesítéséről 
 egyéb fontos, a tűzoltást, mentést segítő információkról stb. 

 
A tájékoztatást lehetőleg az vezérigazgató vagy létesítmény vezető végezze. 
 
A tűz tényéről minden esetben értesíteni kell a PVSK elnökét, a létesítmény vezetőt és– 
minden esetben - a tűzvédelmi tanácsadót is. 

 
MINDEN TŰZESETET JELENTENI KELL A TŰZOLTÓSÁGNAK, még  
az eloltott, vagy önmagától megszűnt tüzeket is. Ilyen esetekben a tűz helyszínét a 
tűzvizsgálat befejezéséig – annak eredményes lefolytatása érdekében – változatlanul kell 
hagyni!  

 

A TŰZJELÉS ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉG! 
  



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE 
 
Pécsi Vasutas Sportkör 
7622 Pécs, Verseny u. 11.  

Elhelyezés megnevezése db Oltóanyag egység (OE) Tűzoltó készülék fajtája Súlya 
kg-

 Iroda épület 
Iroda épület földszint  1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Iroda épület emelet 1 10 Porral oltó (ABC) 6 

Öltöző épület 
Öltöző 1-2 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Öltöző 3-4 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Öltöző 5-6 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Öltöző emelet 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Öltöző emelet 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Bírói öltöző  1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Kazánház 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Kazánház 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Kazánház 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Kazánház 1 10 Porral oltó (ABC) 6 

Faház 
Faház kazánház 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Faház „É” oldal kívül  1 10 Porral oltó (ABC) 6 

Csarnok épület 
Recepció 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Büfé gazdasági bejárat 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Küzdőtér bejárat 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Küzdőtér kijárat 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Küzdőtér közép 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Emeleti folyosó 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Gépház 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Nézőtér bejárat 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
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2. 

Tűzvédelmi Szabályzatról 
 
A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy a Pécsi Vasutas Sportkör - továbbiakban Sportkör - 
dolgozói megismerjék és betartsák azokat a tűzvédelmi, tűzmegelőzési használati és 
magatartási szabályokat, amelyeket a tűzesetek megelőzése érdekében munkaterületükön, 
illetve tevékenységük során a Sportkör bármely helyiségében be kell tartani, tartatni.  
A társadalmi tulajdon védelmét - beleértve a tűz elleni védekezést és a tűzvédelmi feladatokat, 
többek között - az alábbi törvény és jogszabályok szabályozzák: 

• A többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

• a módosított 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet II fejezete a tűzvédelmi bírságról 
• a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 

ágakról, munkakörökről, a szakvizsgáztatás részletes szabályairól 
• a módosított 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 
• a többszörösen módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat 

készítéséről, tartalmi követelményeiről 
• 54/2015. (XII. 5.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat  
• A Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásáról szóló 

többszörösen módosított 1999. évi XLII törvény  
A törvényekben és jogszabályokban előirt feladatok végrehajtása érdekében a Sportkör 
elnökének, helyettesének, a közvetlen munkahelyi vezetőknek és beosztott dolgozóknak – 
napi tevékenységük mellett – fontos feladatai közzé tartozik gondoskodni a tűzvédelemről, a 
tűzesetek megelőzéséről. Az elnök első számú felelőse a vezetése alá tartozó Sportkör 
tűzvédelméért, tűzbiztonsága szinten tartásáért, további folyamatos fejlesztéséért.  
Az telephely tűzvédelme érdekében – többek között - gondoskodnia kell: A tűzvédelmi 
törvényben, jogszabályokban, rendelkezésekben, szabványokban foglaltak érvényre 
juttatásáról, a tűzvédelmi létesítési és használati előírások betartásáról, a tűzvédelmi 
tevékenység szakember általi folyamatos irányításáról és ellenőrzéséről. 
Bármely - a Sportkör területének tűzvédelmi helyzetére kiható - változást a tűzvédelmi 
dokumentációban folyamatosan át kell vezetni, a Tűzvédelmi Szabályzatot, dokumentációkat 
szükség szerint felül kell vizsgálni, azokat naprakészen kell tartatni. 

 



3. 

A PÉCSI VASUTAS SPORTKÖR TŰZVÉDELMI 
SZABÁLYZATA 

 
A többszörösen módosított 1996. évi XXXI. Törvény, mely a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szól, illetve a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről 
kiadott, többszörösen módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján, továbbá az 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait figyelembe 
véve a Sportkör dolgozói, a telephely bármely területén tevékenységet végző külsős 
munkavállalók testi épsége, a társadalmi tulajdon, az ingó és ingatlan értékek tűz elleni 
védelme érdekében a tűzmegelőzési feladatokat és azok végrehajtását – mint a Sportkör 
elnöke - az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatomban határozom meg. Szabályzatomban foglalt 
tűzvédelmi, tűzmegelőzési feladatok végrehajtására, a Sportkör bármely területére vonatkozó 
tűzvédelmi, tűzmegelőzési szabályok maradéktalan megtartására, a Sportkör minden 
dolgozóját, valamint a telephely bármely területén dolgozó valamennyi külsős – nem a 
Sportkör személyi állományához tartozó - munkavállalót kötelezem. 

 

A SZABÁLYZAT AZ ALÁBBIAKAT TARTALMAZZA: 
I. A szabályzat időben, területi és személyi hatálya. 

II. A Sportkör felelős beosztású és vezető dolgozóinak tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, 
kötelezettségei. 

III. A Sportkör telephelye területére, azon belüli munkahelyekre, helyiségekre, az ott folytatott 
tevékenységre vonatkozó általános érvényű és eseti tűzvédelmi használati szabályok, 
előírások. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályos végzésének, 
engedélyezésének helyi sajátosságai, engedélyezés rendje. 

IV. Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok. 
V. Tűzjelzéssel, tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos előírások. Tűzriadó terv, 

helyszínrajz. 
 

VI. Mellékletek: 
Tűzvédelmi oktatások nyilvántartása (minta) 

Tűzoltó készülékek nyilvántartása (álló- és fekvő táblázat) (minta) 

Engedély tűzveszéllyel járó munka végzéséhez (minta) 

Tűzvédelmi bírság, szabálysértés 
 



4. 

I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 
A szabályzat időbeni, területi és személyi hatálya 

 
1) A szabályzat a kiadás napján (2022. szeptember 6-án) lép hatályba, és visszavonásáig 

érvényes.  
2) A szabályzat hatálya kiterjed a Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatti létesítményeire, 

épületeire, helyiségeire, szabadtereire. Ezzel egy időben a korábban - 2020. május 6-án - 
kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti. A szabályzat módosítását, jelen szabályzat 
kiadását az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat – 
OTSZ – módosítása (8/2022.(IV.14.) BM rendelet) és a megváltozott kiürítés számítás 
indokolja. 

3) A szabályzat hatálya kiterjed a Sportkör munkavállalóira, továbbá azon kívülálló – nem a 
Sportkörhöz tartozó – személyekre, akik – ha ideiglenesen is, de – a Sportkör területén 
valamilyen időleges tevékenységet (pl. javítás, karbantartás, felújítás, létesítés stb.) végeznek. 
 

 
A szabályzat előírásainak megszegőivel szemben – A szabályokat 
sértő cselekmény súlyosságától függően – felelősségre vonást 
alkalmazok, illetve kezdeményezek. 

 
 

II. FELELŐS, VEZETŐ BEOSZTÁSÚ ÉS BEOSZTOTT DOLGOZÓK, 
VALAMINT A TŰZVÉDELMI TANÁCSADÓ TŰZVÉDELEMMEL 

KAPCSOLATOS 
FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 

A Sportkör elnökének, távollétében helyettesének – tűzvédelemmel 
kapcsolatosa feladatai, kötelezettségei 

 
Megteremti a Sportkör teljes területén a biztonságos munkavégzéshez szükséges alapvető – 
tűzvédelmi törvény, jogszabályok és szabályzatok által kötelezően előírt – személyi és tárgyi 
tűzmegelőzési feltételeket. 
 
Ennek érdekében: 
1) Kiadja a telephely teljes területére vonatkozó TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT 

(jelen szabályzat), gondoskodik annak naprakészen tartásáról, továbbá betartásáról, 
betartatásáról.  

2) Kiadja a telephelyre vonatkozó Tűzriadó tervet, helyszínrajzot. 
3) Gondoskodik a tűzoltó készülékek, egyéb felszerelések beszerzéséről, azok 

üzemképességéről, megfelelő jelölésükről, időszakos ellenőrzésük, karbantartásuk 
elvégeztetéséről, ha szükséges, úgy selejtezésük utáni pótlásukról. 

4) Gondoskodik az elektromos és villámvédelmi rendszer időszakos tűzvédelmi 
szabványossági.  

5) Szorgalmazza a felülvizsgálatokon feltárt hiányosságok ütemezett, mielőbbi 
felszámoltatását. A hiányosságok felszámoltatásának megtörténtét, az azt elvégző 
részéről hitelt érdemlő módon dokumentáltatja („SZERELŐI, JAVÍTÁSI 
NYILATKOZAT” -ok) 
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6) Szabályozza a Sportkör munkavállalói tűzvédelemmel kapcsolatos felvilágosítását, 
oktatását. 

7) Gondoskodik a mindenkori szükségletnek megfelelően, a tűzesetek megelőzéséhez 
szükséges tűzvédelmi költségek biztosításáról.  

8) Részt vesz a területileg illetékes I fokú tűzvédelmi hatóság Sportkör épületeit, területét 
érintő hatósági tűzvédelmi ellenőrzésein, akadályoztatása esetén írásban megbízott, 
intézkedésre jogosult, vezető beosztású személlyel – helyettesével – vagy a tűzvédelmi 
tanácsadójával képviselteti magát. Az ellenőrzéseken feltárt tűzvédelmi hiányosságok, 
szabálytalanságok felszámoltatására a szükséges intézkedéseket megteszi, indokolt 
esetben felelősségre vonást kezdeményez. 

9) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, melyek a létesítmény, az épület, 
az építmény, a helyiség vagy szabadtér tűzvédelmét alapvetően megváltoztatják, 
illetve azt befolyásolják, a változtatásról annak megkezdése előtt legalább 15 nappal 
írásban köteles értesíteni a területileg illetékes I fokú tűzvédelmi hatóságot. 

10) Minden új tűz-, vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, 
anyag stb. bevezetése, alkalmazása vagy forgalomba hozatala előtt biztosítja, hogy az 
csak a szükséges vizsgálatok, engedélyezések után kerüljön használatba, alkalmazásra. 

11) Jelen szabályzat III. fejezetében részletesen szabályozza a Sportkör területén végzendő 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését, kijelöli az írásos engedélyezésre 
jogosult, kötelezett vezetőket. 

 
AZ ELNÖK A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉST NAPI TEVÉKENYSÉGE SZERVES 

RÉSZEKÉNT KÖTELES KEZELNI, KEZELTETNI. 
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Beosztott dolgozók tűzmegelőzéssel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei 

 
Minden dolgozó köteles: 

1. A tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni. 
2. Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi 

oktatáson részt venni. 
3. A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyeken biztonságos munkavégzésre 

alkalmas állapotban – pihenten, alkohol és gyógyszernek kábító hatásától mentesen – 
megjeleni. 

4. Munkavégzése során a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat és a dohányzási 
tilalmat betartani, betartatni. 

5. A rendelkezésre bocsátott technológiai gépeket, berendezéseket, egyéb 
munkaeszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak 
megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni. 

6. Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, 
amely tüzet okozhat. Amennyiben tűz-, vagy robbanásveszélyt észlel, úgy köteles azt 
közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni. 

7. A munkahelyén a készenlétben helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, 
eszközöket biztonságosan használni. 

8. Veszélyességi övezetekből, helyiségekből, szabadterekről, a technológiai gépekről, 
berendezésekről, eszközökről, a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, 
hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani. 

9.  A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat, valamint a közműelzárókat – 
villany; gáz - folyamatosan használható, hozzáférhető állapotban tartani 
(eltorlaszolni azokat még ideiglenesen sem szabad). 

10. Munkahelyén a rendezett anyagtárolásra vonatkozó előírásokat maradéktalanul 
betartani. 

11. Minden dolgozó, aki munkahelyén, vagy annak környezetében tüzet, vagy annak 
közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles telefonon, vagy a 
helyben szokásos módon a területileg illetékes hivatásos tűzoltóságot, valamint 
közvetlen munkahelyi vezetőjét azonnal értesíteni, valamint a közvetlen munkatársait 
jól hallhatóan riasztani. 

 
Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő 

teendőket tenni: 
 
- a tűzesetet jelezni, a tűzesetkor szükséges előírt feladatokat elvégezni, 
- a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni, 
- a tűzoltást közvetlen, aktív részvételével és minden rendelkezésére álló eszközzel 

előmozdítani, a veszélybe került személyek és anyagok mentését megkezdeni, 
- a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul betartani. 
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Portások, biztonsági őrök tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai 
 

1. A létesítmények rendszeres, a tűzvédelmet is magában foglaló ellenőrzése. 
2. A tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére 

intézkedik, szükség esetén jelzi a létesítmény vezetőnek. 
3. Ellátja, a beépített tűzjelző berendezés üzemeltetésével, ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatokat. 
4. Kezeli a lezárt helyiségek kulcsait, gondoskodik arról, hogy tűz vagy rendkívüli 

helyzet esetén a jogosultak ahhoz hozzáférjenek. 
5. Tűz esetén a tűzoltóságot azonnal értesíti, és a Tűzriadó Terv szerinti intézkedéseket 

haladéktalanul megteszi. 
6. Köteles a helyszínre érkező tűzoltók munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban 

segíteni, a tűzoltás vezetőjének intézkedéseit végrehajtani. 
 

Szerződéses tűzvédelmi tanácsadó 
 

Az elnök által megbízott, vele szerződéses jogviszonyban álló, tűzvédelmi képesítéssel 
rendelkező szakember.  

 
Feladatkörében: 
 

1. Elkészíti, és naprakész állapotban tartja a Sportkörre vonatkozó tűzvédelmi 
dokumentációt és felügyeli a különböző nyilvántartások vezetését. 

 
2. Végzi és dokumentálja a Sportkör dolgozóinak éves ismétlődő és a munkába állás 

előtti előzetes tűzvédelmi oktatását  
 
3. Rendszeresen szemlét tart a Sportkör munkahelyei területén és vizsgálja: 
 

 A tűzvédelmi használati szabályok betartását 
 Nyilvántartások vezetését 
 Tűzvédelmi dokumentációkat 
 Különböző időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok aktualitását, azok, illetve azokat 

követő javítások megtörténtét, hitelt érdemlő igazolását 
 Tűzoltó berendezések, felszerelések, készülékek meglétét, időszakos 

felülvizsgálatának megtörténtét 
 Rendszeresen tájékoztatja – szóban, de írásban is – a Sportkör elnökét a Sportkör 

tűzvédelmi helyzetéről, megoldandó feladatokról és javaslatot tesz azok 
megoldására. 

 Minden alkalommal – ha előtte kiértesítik - részt vesz a Sportkör telephelyét érintő 
hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, segíti az ellenőrzést és koordinálja a feltárt 
tűzvédelmi hiányosságok felszámolását, felszámoltatását. 
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III. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ HASZNÁLATI TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 
(54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásai) 

Tűzveszélyességi osztályok 

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya sorolása, a kockázati 
egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó 
kockázati osztálya alapján kell megállapítani. 

III/1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 

FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZNAK 
a) kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, 

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

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

c) az éghető gáz, gőz, köd, 
d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és 
e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt 

anyag. 

MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZNAK 
a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba, 
b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum, 
c) a folyadék, olvadék, melynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi 

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

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

nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma 
pedig 50%-nál kisebb és 

g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt 
anyag. 

NEM TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK 
a) a nem éghető anyag, 
b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és 
c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 
 



9. 

III/2. Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok 

 

A telephely az OTSZ előírása alapján: 
MÉRSÉKELTEN TŰZVESZLYES tűzveszélyességi, 

„AK” ALACSONY KOCKÁZATI osztályú 
létesítménynek minősül.  
Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet 
csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított 
rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. 
A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint egyéb 
tevékenységet (továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek 
megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben 
szabad folytatni. 
A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 
tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. 
A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a 
tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó 
anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység 
befejezése után el kell távolítani. 
I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró 
fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra 
kijelölt helyen kell tárolni. 
Az I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes 
osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá 
minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadék 
csepegését, elfolyását, vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, 
kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a 
felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 
A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek 
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 biztonsági jelet kell elhelyezni. 
A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan 
meg kell jelölni. 
Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a 
helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt 
jelenthet. 
A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell 
jelölni. 
A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. 
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A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek kivételével - a homlokzaton és 
az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport 
bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni. 
A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására 
szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. 

 

III/3. Tűzveszélyes tevékenység 

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet, vagy robbanást okozhat. 
2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre 

a célra alkalmas helyen végezhető. 
3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - a (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az 

előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján 
szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a 
munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen 
személy, a munkát végző kötelezettsége. 

4. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek 
tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység 
végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosságkor a munkavégzésre való utasítás nem adható ki. 

5. Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában 
lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása 
nem szükséges. 

6. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a 
tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki 
ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. 

7. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell:  

• a tevékenység időpontját, helyét, leírását, 
• a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány 

számát, 
• valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

8. Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes 
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi 
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 

9. Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak 
befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek 
tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - 
szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani. 

10. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a 
munkát végző, valamint az (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző 
magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket 
köteles biztosítani. 

11. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak 
környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt 
megszüntetni, ami tüzet okozhat.  
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12.  A munka végzésére közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét 
közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a 
munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének, vagy 
megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással 
igazolni kell. 

13. A telephely bármely helyisége területén csak írásos engedély kiadása után szabad 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – hegesztés, vagy egyéb más, nyílt láng 
használatával, szikraképződéssel járó munka - folytatni.  

Írásos engedély kiállítására, majd kiadására és a nyílt lánggal járó alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenység tűzkármentes lebonyolításához szükséges tűzmegelőzési 
személyi/tárgyi biztonsági feltételek írásos meghatározására jogosultak, illetve kötelezettek: 
 ELNÖK – távollétében – HELYETTESE 
 Indokolt esetben és időben történő, előzetes kiértesítését követően a tűzvédelmi 

tanácsadó 
 

14. Legjellemzőbb eset, hogy a munkával érintett Sportkör az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységet előzetesen megbízott KÜLSŐ CÉG SZAKEMBEREI végzik. Ilyenkor a 
tevékenységhez szükséges ÍRÁSOS ENGEDÉLYT a munkát végző külső cég vezetője, vagy 
az általa megbízott személy adja ki, és azt a munkát végző csoportvezető hozza a helyszínre 
magával! Ezt az engedélyt azonban a helyi, speciális sajátosságokat, veszélyforrásokat jobban 
ismerő fenti vezetőknek – ELNÖK, vagy HELYETTESE, illetve rendkívüli indokolt esetben a 
TŰZVÉDELMI TANÁCSADÓ - kötelessége felülvizsgálni, és azt még a szükséges helyi 
tűzvédelmi előírásokkal – írásban – kiegészíteni! 

15. Minden esetben a tevékenység végzését – a helyi viszonyokat legjobban ismerő és a munkával 
érintett technológiai helyiség helyi vezetői észrevételeikkel, meglátásaikkal véleményezhetik 

16. Ha a munkát végző külső cég, vállalkozás szakemberei nem rendelkeznek a munkához 
szükséges ÍRÁSOS ENGEDÉLY formanyomtatvánnyal, úgy azt, a munka megkezdése előtt 
fentiekben megnevezett valamelyik Sportkör vezető – rövid szóbeli oktatást követően – köteles 
kiállítva kiadni! 

17. Az írásos engedély formanyomtatvány, melyet minden esetben két példányban kell kiállítani. 
Eredeti példányát a munkát végző csoportvezető, vagy közvetlenül a munkát végző személy 
kapja, a második példány az engedélyezőé marad! (tűzveszélyes tevékenységhez szükséges 
formanyomtatvány-minta a mellékletek között található.) 

III/4. Dohányzás 

1. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, 
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 

2. Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol 
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, 
dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel 
kell jelölni. 

3. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, 
tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján 
szabad. 
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NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉBEN HOZOTT TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN: 
A vállalkozás vezetője - a tűzvédelmi előírásokon túl - köteles figyelembe venni az 1999. 
évi XLII. törvény előírásait, mely a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szól, és amelynek kivonata az alábbi: 

Az Országgyűlés 2011. 04. 26-án elfogadta a nemdohányzók védelméről szóló, többszörösen 
módosított 1999. évi XLII. törvényt. 

Fenti tűzvédelmi előírásokon túl, az egészségvédelmi tilalom vonatkozik valamennyi zárt 
légterű közforgalmú helyiségre, azaz valamennyi munkahelyre, egészségügyi szolgáltatóra, 
vendéglátó ipari egységre – kivéve játékkaszinókat - beleértve a közintézményeket, 
szórakozóhelyeket, kocsmákat, bárokat, tömegközlekedési eszközöket, buszmegállókat, a 
gyalogosok által használt aluljárókat, játszótereket és azok 5 méteres körzetét is. 

Tilos dohányozni – dohányzóhelyet sem lehet kijelölni: 
 A közforgalmú intézmények (pl. étterem, bár, kocsma, posta, hivatal, 

bevásárlóközpontok, mozi stb.) zárt légterű helyiségeiben. A tilalom független attól, 
hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény. 

 A munkahelyek zárt légterű helyiségeiben. 
 A helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön 
 Közoktatási intézményben, (pl. általános iskola, gimnázium) 
 Javasoljuk, hogy ott ahol többcélú használat van az adott intézményben, ott a szigorúbb 

szabályt alkalmazzák. 
 Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, (pl. bölcsőde, óvoda) 
 Egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol egészségügyi illetve 

egészségügyi jellegű szolgáltatást nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől) 
beleértve az intézményhez tartozó udvart, parkot is, és minden létesítményt, ami az 
intézmény kerítésén belül van. 

Nem szabad dohányozni – a kijelölt helyek kivételével – az alábbi helyeken: 
 közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, 
 közösségi közlekedési eszközön 
 munkahelyen, 
 közterületnek minősülő egyéb létesítményekben azok 5 m-es körzetén belül 

Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon 
belül sem jelölhető ki, csak úgy hogy a dohányzóhely az egészségügyi vagy egyéb 
szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően 
elkülönüljön. 

Ahol dohányzóhely kijelölhető ott sem lehetséges azt kialakítani: 
 Zárt térben 
 A nemdohányzó dolgozók szokásos útvonalain, a használt bejáratoknál és azok 5,0 

méteres körzetén belül.  
 Akkor, ha a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilvánították. 

A nemdohányzó munkahellyé nyilvánításról szóló döntés 
 kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál a kollektív szerződésben, 
 más munkáltatónál a munkavállalók kezdeményezésére, vagy ezen személyek 

egyetértésével hozható meg. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900042.TV
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Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a 
cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik, melynek 
összege: 20.000-50 000. Az Nvtv. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000.- Ft 
Legalább 1.000.000.-, legfeljebb 2.500.000.- Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy 
gazdasági társaság tekintetében. Egészségvédelmi bírság egyik fajtája a helyszínen kiszabott 
egészségvédelmi bírság: maximum 30.000 forint (ha 30 napon belül befizeti, ellenkező 
esetben akár 50.000.- Ft is lehet). 

Megjelölés, feliratok  
 A dohányzási korlátozással érintett, valamint a DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT 

HELYEKET, valamint közterületeket felirat, és/vagy más egyértelmű jelzés 
alkalmazásával - tűzvédelmi szempontból való tilalom esetén szabványos tiltó 
táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni. 

 A nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy 
jelzés alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitva álló bejáratánál, 
valamint a vendégforgalom által igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell 
tüntetni. 

 A nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy 
jelzés alkalmazásával kell jelölni 

 A dohányzóhelyek számának és területének megállapításánál figyelemmel kell lenni 
az azt igénybe vevők számára. 

 A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét egészségügyi államigazgatási szerv, illetve 
tűzvédelmi szempontból a tűzvédelmi hatóság jogosult rendszeresen ellenőrizni. 

 A dohányzóhelyek tisztítását a takarítással megbízott dolgozók kötelesek elvégezni! 

III/5. Tárolás szabályai 

1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 
szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba 
tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja 
meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget. 

2. Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos. 
3. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó 

edényzetben hozták forgalomba - a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra 
vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni. 

4. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek 
egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem 
szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét legalább naponta vagy - ha 
azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - gyakrabban vagy folyamatosan ellenőrizni 
kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni. 

5. A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani. 
6. Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén 

a) 200 m2 feletti tároló helyiség födém- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag 
között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani, 

b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó 
síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt 
vagy számítással igazolható az eltérő tárolás, 
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c) a tárolt anyag és a füstkötény között 1 méter távolságot kell tartani. 

III/6. Tűzoltási út, terület és egyéb utak 

1. A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító 
szélesség alá. 

2. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint 
oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, 
amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és 
működtetésére. 

3. A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek 
kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti 
nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső 
nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott 
módon biztosítani kell. 

4. Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten 
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. Ez alól kivételt 
képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, 
dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség 
rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló 
felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. 

5. A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a 
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés 
hatékonyságát nem ronthatják. 

6. Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos 
rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt 
dekoranyagok, vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény 
szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak 
 

III/7. Tüzelő-, fűtőberendezések 

1. Építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely 
rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 

2. Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes 
osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő-, vagy fűtőberendezés, készülék működtetése 
alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni. 

3. A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz-, és olajtüzelésű 
berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a 
fűtőberendezés veszélytelenségéről. 
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4. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető 
anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy 
az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés 
mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

III/8. Csatornahálózat 

1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi 
fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint 
vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt 
fejlesztő anyagot a közcsatornába, vagy a szikkasztóba bevezetni tilos. 

2. Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú 
folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés 
zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani. 

III/9. Villamos berendezés 

1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a 
környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 

2. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből 
következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt 
állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is. 

3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a 
villamos tápellátásról le kell választani. 

4. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges, vagy tartós 
használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni 
kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható. 

5. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek 
rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. 

6. A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, 

7. 300,0 kilogrammnál vagy 300,0 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség, vagy 
szabadtér esetén legalább 3 évenként, 

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

9. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 
10. A telep-, vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy 

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

11. A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor 
érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik. 
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12. A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely 
robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása. 

13. A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető 
nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak. 

III/10. Villámvédelem felülvizsgálata 

1. A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a 
villámvédelem felülvizsgálatát 

a) a létesítést követően az átadás előtt, 
b) e rendeletben előírt időszakonként vagy 
c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki 
követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni. 

2. A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor 
érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. 

3. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, tűzvédelmi szempontból 

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes 
osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget 
tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 
évenként, 
b) egyéb esetben legalább 6 évenként, 
c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan 
bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem 
hatásosságát módosíthatja, 
d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, 
amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, 

4. felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott 
határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

5. A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó 
villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát 

a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt, 
b) a létesítést követően az átadás előtt, 
c) az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként, 
d) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és 
e) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki 
követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni. 

6. A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 
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III/11. Biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer 

1. Biztonsági világítást kell létesíteni 
a) a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán, 
b) óvoda, iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató, kényszertartózkodásra szolgáló 
intézmény menekülési útvonalán, 
c) átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére 
használt útvonalon, 
d) biztonsági felvonó előterében, 
e) tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség 
megközelítésére használt útvonalon, 
f) tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség 
megközelítésére használt útvonalon, 
g) tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség 
megközelítésére használt útvonalon, 
h) beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó 
egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon, 
i) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben, 
j) ahol e rendelet előírja és 
k) ahol a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja. 

2. Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan 
elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni 

a) az AK, KK és MK mértékadó kockázati osztályú épület menekülési útvonalán vagy 
b) a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben. 

3. A magasan vagy középmagasan elhelyezett menekülési jelek kiválthatók alacsonyan telepített 
menekülési jelekkel ott, ahol a környezet műemléki jellege ezt indokolttá teszi. 

4. A (2) bekezdésben előírt menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt 
folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem 
rendelkeznek helyismerettel. 

5. Pánik elleni világítást kell létesíteni 
a) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben és 
b) a nem menthető vagy előkészítéssel menthető személyek elhelyezésére szolgáló 
helyiségekben. 

6. A tűzvédelmi hatósággal egyeztetett kialakítású menekülési útirányt jelző rendszert kell 
létesíteni a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként, ahol 

a) e rendelet vagy 
b) a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján előírja. 
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7. Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított jel, vagy olyan utánvilágító jel, amely 
legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott mértékben alkalmas a céljának 
megfelelő fény kibocsátására. 

8. Az OTSZ 147. §-ban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az 
elhelyezett 

a) tűzoltó készüléket, 
b) fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvény-szekrényt, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és 
vízkivételi pontot, 
c) tűzjelző kézi jelzésadót, 
d) kézi indítású tűzoltótechnikai termék kezelőszerkezetét, 
e) beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának bejáratát, 
f) állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző berendezés központját 
tartalmazó helyiség bejáratát, 
g) hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezetét és 
h) beléptető rendszer vésznyitó szerkezetét, 
i) biztonsági felvonót az aknaajtók mellett. 

9. Az OTSZ 147. §-ban foglaltaknak megfelelően a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az 
érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni 

a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, 
b) a dohányzás tilalmát és 
c) a vízzel oltás tilalmát. 

10. A 147. §-ban foglaltaknak megfelelő biztonsági jellel kell figyelmeztetni 
a)1 a 20 liternél/kilogrammnál több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag 
jelenlétére, 
b) a radioaktív anyag jelenlétére és 
c) az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére. 

11. A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell. 
12. A robbanásveszélyre figyelmeztető, valamint a (2) bekezdés szerinti figyelmeztető és tiltó 

rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem szükséges 
elhelyezni, csak azok bejáratánál. 

13. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett padlósíktól 
mérve legalább 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok 
könnyen felismerhetőek legyenek. 

A tűzvédelmi jel rögzítési magassága 

 
1 Módosította: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 40. 
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A menekülési jelek elhelyezése 

 
14. A két szintnél magasabb vagy egynél több pinceszinttel rendelkező épület esetében a 

szintszámot jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK 
osztályba tartozó lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső vagy 
lépcsőház kijárati szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület mely 
szintjei érhetők el. 

15. A füstgátló nyílászárókat olyan felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, amely a nyílászáró 
önműködő csukódásának biztosítására hívja fel a figyelmet. A felirat vagy jelzés tartós, jól 
észlelhető és olvasható kivitelű legyen. 

16. A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló nyílászárókat olyan felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, 
amely a nyílászáró önműködő csukódásának biztosítására hívja fel a figyelmet. A felirat vagy 
jelzés tartós, jól észlelhető és olvasható kivitelű legyen. 

17. Az OTSZ 146. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a kijárati és vészkijárati ajtót az 
ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell 
megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal vagy vésznyitóval 
ellátott ajtó esetén az ajtón, vagy - ha a vésznyitót az ajtó mellett helyezték el - a vésznyitó 
mellett jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel. 

18.  Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, 
hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén a 
liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Közösségi 
épületekben, ha magyarul nem értő személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol 
és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló magyarul nem értő személyek 
anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni. 

19.  A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki 
előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt jelző 
biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási 
pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy 
jelnek láthatónak kell lennie. 

20.  A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség 
belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét. 
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21.  A két szintnél magasabb vagy egynél több pinceszinttel rendelkező épület esetében a 
szintszámot jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK 
osztályba tartozó lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső vagy 
lépcsőház kijárati szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület mely 
szintjei érhetők el. 

Egyéb biztonsági világításra vonatkozó előírások 
A tartózkodási hely védelme 

22. Az előkészítéssel menthető vagy előkészítéssel sem menthető személyek tartózkodási helyét 
a) a szomszédos helyiségektől tűzgátló építményszerkezetekkel kell határolni, 
b) a homlokzati tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani, 
c) biztonsági világítással kell ellátni és 
d) úgy kell kialakítani, hogy a rendeltetésszerű működés fenntartása, az ehhez szükséges 
berendezések, rendszerek működése biztosított legyen. 

23. Az (1) bekezdés szerinti tűzgátló elhatárolás helyét és a működőképesség megtartásának 
szükséges időtartamát az üzemeltetési és az orvostechnológiai szempontok 
figyelembevételével kell meghatározni. 

24. Az előkészítéssel menthető személyek tartózkodási helyének, védettségének, 
működőképességének időtartamát elegendő az előkészítéshez szükséges időtartam alapján 
megállapítani, ha az előkészítést követően a biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe 
mentés végrehajtható. 

Menekülési útvonal követelményei 
25. Menekülési útvonal lehet 

a) közlekedési útvonalat képező helyiség, 
b) lépcsőház, 
c) szabadlépcső, 
d) fedett átrium, nyitott folyosó, függőfolyosó, a hő- és füstelvezetés szempontjából 
nyitott udvar vagy 
e) legfeljebb 3 szintet összekötő lépcsőtér. 

26.  A menekülési útvonal építményszerkezeteinek tűzvédelmi jellemzői feleljenek meg a 2. 
mellékletben foglalt 1. táblázat szerinti követelményeknek. 

27.  A menekülési útvonalon a lépcsőházak kivételével a padlóburkolat, falburkolat, 
mennyezetburkolat elvárt tűzvédelmi osztálya helyett alkalmazható egy osztállyal enyhébb 
követelmény, ha a menekülési útvonalat befogadó tűzszakasz teljes területén tűzoltó 
berendezést létesítenek, és 

a) padlóburkolat esetében az enyhébb követelmény legalább Dfl-s1, 
b) falburkolat esetében az enyhébb követelmény legalább D-s1, d0, 
c) mennyezetburkolat esetében annak gyújtásveszélyességi kategóriája legalább g1. 

28. A menekülési útvonal hő- és füst elleni védelmét a X. fejezet szerint kell megoldani. 
29. A menekülési útvonalat biztonsági világítással, menekülési jelekkel és menekülési 

útirányjelző rendszerrel kell ellátni a XIII. fejezet szerint. 
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30. A közúti alagutakban biztonsági világítást, valamint magasan és alacsonyan telepített, kívülről 
vagy belülről megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni, kialakítani. A biztonsági 
világítást, valamint világító menekülési jeleket úgy kell tervezni, hogy egy meghibásodás 
miatt legfeljebb 50 m hosszúságú szakasz eszközei válhatnak üzemképtelenné. 

31. A vonalalagutakban, valamint az állomások területén biztonsági világítást, valamint kívülről 
vagy belülről megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni, kialakítani. Menekülési 
útirány-jelző rendszert kell elhelyezni, kialakítani a peron padlójában. 

32. A ponyvaszerkezetű építményekben biztonsági világítást, valamint kívülről vagy belülről 
megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni. 

33. A tömegtartózkodásra szolgáló állvány jellegű építmény esetén, ha naplementét követően 
használják az építményt, akkor biztonsági világítást kell kialakítani. 

34. A tömegtartózkodásra szolgáló építmény esetén, ha naplementét követően használják az 
építményt, biztonsági világítást és kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelet, 
jeleket kell elhelyezni. 

35. A normál és a biztonsági tápforrás közötti átállás megengedett időtartama 
a) biztonsági világítás és menekülési jelzések esetén 1 másodperc, 
b) egyéb tűzeseti fogyasztó esetén 90 másodperc. 

36. Nem szükséges a füstmentes lépcsőházi biztonsági világítás lépcsőházon belüli 
vezetékrendszerének tűzhatás elleni védelmét biztosítani, ha az kizárólag a lépcsőház 
biztonsági világításának megtáplálására szolgáló áramkörről üzemel. 

 

III/12. Tűzoltó készülékek és elosztásuk 

1. Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-
mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázata tartalmazza. 

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

3. Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani 
a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 
b) ahol e rendelet előírja és 
c) jogszabályban előírt esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázata 

szerint. 
4. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás 

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

5. A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó 
készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 
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6. Tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően és úgy kell 
elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a 
legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes 
állapotban kell tartani. 

7. Legalább 2,0 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2,0 l 
töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 

Szabályzat hatálya alá tartozó Sportkör épületeiben-készenlétben tartott 
tűzoltó készülékek valós oltásteljesítményének és az OTSZ által, az 
alapterülettől függő oltóanyag-egység – követelmény összevetése: 
1. táblázat 

Oltóanyag- 

MSZ EN 3-7 MSZ EN 1866 
szabvány szabvány 
szerinti szerinti 
tűzosztály tűzosztály 

egység [OE] A B  

1 5A 21B  
2 8A 34B  
3  55B  
4 13A 70B  
5  89B  
6 21A 113B  
9 27A 144B  
10 34A   
12 43A 183B  
15 55A 233B  
16   I B 
17   II B 
18   III B 
19   IV B 
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2. táblázat 
Önálló rendeltetési 
egység vagy 
szabadtér 
alapterületig m2 

 
Általános 
esetben 

 
Robbanásveszélye
s anyag tárolása 

50 2 6 
100 3 9 
200 4 12 
300 5 15 
400 6 18 
500 7 21 
600 8 24 
700 9 27 
800 10 30 
900 11 33 
1.000 12 36 
minden további 250 +2 +6 

 
 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE 
 
Pécsi Vasutas Sportkör 
7622 Pécs, Verseny u. 11.  

Elhelyezés megnevezése db Oltóanyag egység (OE) Tűzoltó készülék fajtája Súlya 
kg-ban 

Iroda épület 
Iroda épület földszint  1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Iroda épület emelet 1 10 Porral oltó (ABC) 6 

Öltöző épület 
Öltöző 1-2 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Öltöző 3-4 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Öltöző 5-6 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Öltöző emelet 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Öltöző emelet 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Bírói öltöző  1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Kazánház 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Kazánház 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Kazánház 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Kazánház 1 10 Porral oltó (ABC) 6 

Faház 
Faház kazánház 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Faház „É” oldal kívül  1 10 Porral oltó (ABC) 6 
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Csarnok épület 

Recepció 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Büfé gazdasági bejárat 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Küzdőtér bejárat 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Küzdőtér kijárat 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Küzdőtér közép 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Emeleti folyosó 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Gépház 1 10 Porral oltó (ABC) 6 
Nézőtér bejárat 1 10 Porral oltó (ABC) 6 

 
A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen 
hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen 
keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket 
állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, 
rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként 
nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS! 
A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy 
javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet – 
gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották 
végre, az adott tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek. 
Jobb láthatóság érdekében tűzoltó készüléket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre 
vonatkozó fejezetében foglaltak szerint – világító/utánvilágító biztonsági jelekkel kell 
megjelölni. 

 

III/13. Napelemek 

1. A napelemmodulok közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi tűzeseti 
lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. 

2. A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen 
közelében kell elhelyezni, vagy a tűzeseti főkapcsolónak kell működtetnie azt. 

3. A kapcsolónál a rendeltetésére utaló feliratot, piktogramot kell elhelyezni. 
4. A homlokzaton, homlokzatban alkalmazott napelemet úgy kell elhelyezni, kialakítani, hogy 

ne befolyásolja kedvezőtlenül a homlokzati tűzterjedés elleni védelmet. 
5. Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi 

követelményeket is teljesítenie kell. 
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TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

ELŐTEREK,  KÖZLEKEDŐK , FOLYOSÓK 
 

1. Az üzemépület előterét, közlekedőit, folyosóit és a lépcsőházát (továbbiakban: 
helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben 
megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően 
szabad használni. A helyiségeket kizárólag személyi közlekedésre – tűz esetén 
személyek menekülésére, valamint a tűzoltóság épületen belüli közlekedésére, 
beavatkozására – szabad használni. 

2. Az 1-es pontban foglalt rendeltetés miatt a helyiségekben semmiféle anyagtárolás 
nem történhet. Ennek ellenére területükön a DOHÁNYZÁST MEGTILTOM! 
Dohányozni csak az arra kijelölt és alkalmassá tett, SZABADTÉRI „DOHÁNYZÓ 
HELY”- engedélyezett, ahol biztosítani kell a kulturált – csikkgyűjtő jelenléte - 
dohányzás feltételeit. A dohányzási tilalmat és a dohányzás lehetőségét megfelelő, 
piktogramos feliratokkal jelölni kell. 

3. A helyiségekben rendet, tisztaságot kell tartani. A helyiségek rendszeres 
közlekedésre – tűz esetén menekülésre – szolgálnak, ezért azokat és a belőlük nyíló – 
más helyiségekbe és szabadba vezető – ajtókat teljes szélességükben szabadon kell 
hagyni, területükön bárminemű anyagtárolás SZIGORÚAN TILOS! 

4. A helyiségek döntő többségében fűtőberendezés nincs, némelyikben azonban 
tűzveszélyt nem jelentő radiátoros fűtés van. 

5. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaljak, lámpatestek, 
stb.) azok szerelési módja és védettsége elégítse ki a helyiségek jellegéből adódó 
szabványossági követelményeket! Meghibásodott – tűz-, vagy balesetveszélyes – 
elektromos szerelvényt használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakemberrel 
meg kell javíttatni! A helyiségekben lévő lámpatesteket – ha olyan kivitelűek - csak 
védőburával felszerelt állapotban szabad használni! 

6. A helyiségekben lévő, csoportosan elhelyezett kismegszakítókat, szakaszoló 
kapcsolókat – hovatartozásuk, funkciójuk szerint – maradandó módon jelölni kell. 

7. A TŰZESETI FŐKAPCSOLÓT jelölni kell. 
8.  A FŐKAPCSOLÓ SZEKRÉNYT eszközökkel, anyagokkal eltorlaszolni tilos, 

azokat hozzáférhetően kell tartani! Az elektromos főkapcsoló szekrényben lévő 
kapcsolókat, biztosítókat, kismegszakítókat, stb. hovatartozásuk, funkciójuk, valamint 
„KI”-„BE” kapcsolt állásuk szerint maradandó módon meg kell jelölni. 

9.  Az épület helyiségei elektromos hálózatát 6 évenként tűzvédelmi szabványossági 
szempontból felül kell vizsgáltatni, és az ott feltárt hiányosságokat a MINŐSÍTŐ 
IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG fel kell számolni! A felszámoltatás 
tényét hitelt érdemlő módon („SZERELŐI NYILATKOZAT”) igazoltatni kell. 

10. Az épület villámvédelmi rendszerét 6 évenként tűzvédelmi szabványossági 
szempontból felül kell vizsgáltatni, méretni kell és az ott feltárt hiányosságokat a 
MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG fel kell számolni! A 
felszámoltatás tényét hitelt érdemlő módon (újra történő méréssel) igazoltatni kell. 

11. A helyiségek területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) 
csak jelen szabályzat III. fejezetében foglaltak betartásával, és kizárólag ÍRÁSOS 
ENGEDÉLY kiadását követően szabad végezni, végeztetni! 
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12. Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiségek használatát követően azok területét át 
kell vizsgálni és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, mely a munkahely 
elhagyása után tüzet okozhat. 

 
 

SZOCIÁIS HELYISÉGEK (WC-k, mosdók) 
 

1. A szociális helyiségeket (továbbiakban helyiségek) csak használatbavételi, 
üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó 
tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. 

2.  A helyiségek területén a „DOHÁNYZÁS TILOS!” 
3. A helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. 
4. A helyiségekben a közvetlen környezetére tűzveszélyt nem jelentő, radiátoros fűtés 

van. 
5. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaljak, lámpatestek), 

azok szerelési módja és védettsége elégítse ki a helyiségek jellegéből (fürdők, 
zuhanyzóknál az időszakosan nedves, párás) adódó szabványossági 
követelményeket! 

6. Meghibásodott, - tűz-, és balesetveszélyes – elektromos szerelvényt használni nem 
szabad, azt elektromos képesítésű szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni! A 
helyiségekben lévő lámpatesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad 
használni. A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi szabványossági 
szempontból 6 évente felül kell vizsgáltatni, és az ott feltárt hiányosságok 
felszámoltatására a MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGNEVEZETT HATÁRNAPIG 
intézkedni kell. A hiányosságok felszámolását-hitelt érdemlően („SZERELŐI 
NYILATKOZAT”) igazoltatni kell. 

7. A helyiségek tűzvédelmét az előttük lévő folyosószakaszokon, emeleti lépcsőpihenőn 
elhelyezett tűzoltó készülékek biztosítják. A készülékeket jól látható, könnyen 
hozzáférhető módon kell elhelyezni, és időszakos felülvizsgáltatásukról gondoskodni 
kell! 

8. A helyiség területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak 
jelen szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, és kizárólag 
ÍRÁSOS ENGEDÉLY kiadását követően szabad végezni, végeztetni! 

9. Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiségek használatát követően azok területét át kell 
vizsgálni és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, mely a munkahely 
elhagyása után tüzet okozhat. 
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IRODA HELYISÉGEK 
 

1. Az irodákban (és tárgyaló helyen) dohányozni tilos! Dohányozni csak a kijelölt 
dohányzóhelyen szabad, melyet dohányzóhely felirattal jelölni kell. 

2. Az irodahelyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni 
nem szabad. 

3. Hőt fejlesztő elektromos berendezéseket, (főzőlapot, tea-, kávéfőzőt) nem éghető és a 
hőt rosszul vezető alátéten kell elhelyezni. 

4. Elektromos berendezések kapcsolóira táskát, ruhaneműt akasztani tilos! 
5. Az irodában a közlekedési, menekülési utat állandóan biztosítani kell. 
6. Tűzoltó készüléket, közlekedési és menekülési utat még ideiglenesen sem szabad 

eltorlaszolni. 
7. Az iratanyagokat szekrényben, vagy polcon elhelyezve kell tárolni. 
8. Papírhulladékot szükség szerint, de legalább műszak végeztével az irodából a kijelölt 

helyre kell kivinni. 
9. Munka végeztével, illetve a helyiséget utolsóként elhagyó személynek áramtalanítani 

kell, meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet 
okozhat. Szabálytalanság esetén azonnal intézkedni kell a megszüntetésére. 
 

ÖLTÖZŐK  
 

1. Az öltöző területén a dohányzás, nyílt láng használata tilos, amelyet figyelmeztető 
táblával jelölni kell. 

2. Olajos, zsíros, éghető anyaggal szennyezett ruha csak nem éghető anyagú (vas) 
szekrényben tárolható. 

3. Az öltözőszekrényben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, illetve éghető 
folyadékot tárolni nem szabad. 

4. A helyiséget a rendeltetésüktől eltérő – részben raktározás stb. – céljából még 
ideiglenesen sem szabad igény bevenni. 

5. Az öltözőhelyiségben a szekrénysorok között legalább 80 cm térközt kell hagyni és a 
szekrényeket feldőlés ellen biztosítani kell. 

6. Az öltöző helyiségben rendet kell tartani, napi munkavégzés után a szemetet stb. el 
kell takarítani. 

 
BÜFÉ 

 
1. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú berendezést (villamos 

berendezést) szabad használni. 
2. A berendezés kezelésével megbízott személy köteles a használati (kezelési) 

utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni. 
3. A villamos berendezés működését nem ismerő vagy arra egyébként alkalmatlan 

személyre bízni nem szabad. 
4. A berendezések közelében 1 m-es körzetén belül éghető anyagot még ideiglenesen 

sem szabad elhelyezni. 
5. Ételmelegítőt, illetve berendezést fűtésre használni tilos. 
6. A berendezések működés közbeni felügyeletéről gondoskodni kell. 
7. Munka végeztével meg kell győződni a berendezések használaton kívül helyezéséről. 
8. A berendezések rendszeres és időszakos ellenőrzését, vizsgálatát, karbantartását 

szakemberrel el kell végeztetni és dokumentálni kell. 
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9. A berendezést kezelő, használó dolgozó javítást, szerelést, karbantartást a villamos 
berendezésen nem végezhet. 

 
SPORTCSARNOK LELÁTÓ 

 
1. A lelátót csak a rendeltetésének megfelelő célra lehet használni. 
2. A helyiségekben tilos a dohányzás! Ezt figyelmeztető táblával vagy piktogrammal jól 

láthatóan jelölni kell. 
3. A kijáratokhoz vezető közlekedési utak olyan szélesek legyenek a helyiségekben, 

hogy feleljenek meg az általuk kiszolgált részhez tartozó ajtók átbocsátóképességének. A 
sportegység folyosóit, közlekedési útjait, valamint a tűzoltó készülékeket, fali 
tűzcsapokat állandóan szabadon kell tartani. 

4. Rendezvények megkezdése előtt a közlekedésre szolgáló kijárati ajtók zárjait teljesen 
ki kell oldani és azokat eltávozásig semmilyen módon nem szabad lezárni. 

5. Üzemszünet alatt a helyiség lezárt helyiségeinek kulcsát olyan helyen kell tartani, 
hogy ahhoz tűz esetén könnyen hozzáférhessenek. 

6. A lelátóra nem szabad bevinni és tárolni robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot. 
7. Idegen szerv részéről tartandó sportesemények, rendezvények esetén a bérleti 

szerződés kell, hogy tartalmazzon felhívást a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok és 
jelen tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások maradéktalan betartására. 

8. A helyiségek használatát követően a helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles 
átvizsgálni a területet. Ennek során meg kell szüntetni a tüzet okozható minden 
szabálytalanságot. 

 
ELŐCSARNOK  

 
1. Előcsarnokot csak rendeltetésének megfelelő célra szabad használni. 
2. A kijáratokhoz vezető közlekedési utak olyan szélesek legyenek az előcsarnokban, 

hogy feleljenek meg az általuk kiszolgált részhez tartozó ajtók átbocsátóképességének. 
3. Az előcsarnokban a közlekedési út legkisebb szélessége 1,2 m lehet. 
4. Az előcsarnokban belső közlekedési útjait, folyosóit, lépcsőit, valamint a tűzoltó 

készülékeket, fali tűzcsapokat állandóan szabadon kell tartani. 
5. Rendezvény megkezdése előtt a közlekedésre szolgáló kijárati ajtók zárjait teljesen ki 

kell oldani és azokat eltávozásig semmilyen módon nem szabad lezárni. 
6. Üzemszünet alatt az előcsarnok kijárati ajtóinak kulcsát olyan helyen kell tartani, hogy 

ahhoz tűz esetén könnyen hozzáférhessenek. 
7. A helyiségben tilos a dohányzás! Ezt figyelmeztető táblával vagy piktogrammal jól 

láthatóan jelölni kell. 
8. Az előcsarnokba nem szabad bevinni és tárolni robbanásveszélyes osztályba tartozó 

anyagot. 
9. Idegen szervezet, fellépő személy (művész) részéről tartandó előadások, rendezvények 

esetén a bérleti szerződés kell, hogy tartalmazzon felhívást a tűzvédelmi jogszabályok, 
szabványok és jelen tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások maradéktalan betartására. 

10. A rendezvényen jelen kell lennie egy olyan személynek, aki a villamos berendezés 
használatában jártas. 
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11. A rendezvény használatát követően a kijelölt utolsó személy köteles átvizsgálni az 
előcsarnok, épületrészt, valamint az azokhoz kapcsolódó és az előadás (rendezvény) alatt 
használt egyéb helyiségeket. Ennek során köteles megszüntetni a tüzet okozható minden 
szabálytalanságot. 

 
PORTA HELYISÉG 

 
1. A helyiségeket csak a rendeltetésnek megfelelően szabad használni. A helyiségben 

csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak. 
2. A helyiségben mindenkor a tűzjelző berendezés kezelésére kioktatott személynek kell 

tartózkodnia. 
3. A telefonkészülékek mellett a tűzoltóság hívószámát és az álltalános segélyhívó 

számát (112) jól láthatóan fel kell tüntetni. 
4. A helyiségben a Tűzriadó Terv egy példányát hozzáférhető helyen kell elhelyezni. 
5. A helyiségben kiépített áramtalanító kapcsolót és egyéb tűzvédelmi berendezést 

felirattal kell megjelölni. 
6. Az épület lezárt helyiségeinek kulcsait - rendkívüli helyzet esetére - az illetékesek által 

hozzáférhetően megfelelőn (a helyiség azonosítójával) jelölve kell elhelyezni. 
 
 

SZABADTEREK 
 

1. A létesítmény külső 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. 

2. A létesítmény területén lévő szabadtéri parkolónál a gépjárműtárolást az úgy kell 
végezni, hogy a járművek legalább egyik oldalán az ajtók teljes szélességükben nyithatók 
legyenek, és az egymás mögött álló járművek között min. 0,8 m távolságot kell tartani. 

 
GÉPJÁRMŰVEK PARKOLÁSA A TELEPHELYEN 

 
3. A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó, illetve a 

jármű vezetője a felelős. 
4. Jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy 

robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos. 
5. A járó motornál üzemanyagtartályba üzemanyagot tölteni nem szabad. 
6. A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos. 
7. Leálláskor a jármű villamos berendezését feszültség mentesíteni kell. 
8. Gépjárműveket úgy kell a parkírozásnál elhelyezni, hogy azok ajtajai legalább az 

egyik oldalon teljesen szélességükben nyithatók legyenek az egymás mögött álló 
gépjárművek között pedig legalább 0,8 méter távolságot kell megtartani. A 
gépjárműtároló helyet úgy kell használni, hogy a gépjárművek – szükség esetén – 
gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek 

9. Éghető folyadékot, éghető gázt – gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével – a 
gépjárművön tárolni nem szabad. 

10. Olyan járművet elhelyezni nem szabad, amelyből az üzemanyag folyik vagy csepeg. 
11. Gépjárműparkolóban gépjárművön javítást végezni nem szabad. 
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GÉPHÁZ 
 

1. A helyiséget csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésének 
megfelelően szabad használni. 

2. A helyiségben dohányozni és nyílt lángot használni tilos, melyet a bejárati ajtókon, 
valamint a helyiségekben jól láthatóan táblával vagy piktogrammal jelölni kell. 

3. A helyiségbe telepített gépeket-berendezéseket a kezelési utasításban meghatározottak 
szerint kell üzemeltetni. 

4. A helyiség területét az éghető hulladéktól mentesen kell tartani. 
5. A közlekedési utakat, tűzoltó készülékeket még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni. 
6. Munka végeztével a helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles meggyőződni, 

hogy nem maradt-e olyan körülmény, ami később tüzet okozhat, valamint az 
áramtalanításról. Szabálytalanságot azonnal meg kell szüntetni. 

7. A helyiség szellőztetéséről (használati útmutató szerint) gondoskodni kell, a 
helyiségben tűzveszélyes anyagot tárolni a tűzvédelmi előírások figyelembevételével 
történhet. 

8. A berendezések rendszeres és időszakos ellenőrzését, vizsgálatát, (használati utasítás 
alapján) karbantartását szakemberrel el kell végeztetni és dokumentálni kell. 

9. Berendezésen a kezelő, használó dolgozó javítást, szerelést, karbantartást nem 
végezhet. 

 
 

KÖZÖSSÉGI LÉTESÍTMÉNYEK 
 
1. A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az 

eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb 
befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott 
alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, 
biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni 
és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi 
hatóságnak megküldeni. 

2. A rendezvény felelős szervezője által az (1) bekezdésben meghatározott 
rendezvényekre vonatkozó biztonsági intézkedés tartalmazza: 
 a kiürítési számítást, 
 a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a 

kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, 
közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a 
menekülésben korlátoz ott személyek tervezett elhelyezését és létszámát 
tartalmazó méretarányos helyszínrajzot, 

 a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait, a tűz esetén 
szükséges teendőket és 

 a tűz jelzésének és oltásának módját. 
3. A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi 

előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy 
évig meg kell őriznie. 
 

 



31. 

IV. TŰZVÉDELMI OKTATÁS, FELVILÁGOSÍTÁS 
 

A tűzvédelmi törvény az időszakos tűzvédelmi oktatásra vonatkozó rendelkezései szerint: 
a munkáltató köteles gondoskodni munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt 
vevő családtagjai: 

- tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy  

- munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzmegelőzési ismereteket 
foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, 

- tűz esetén követendő magatartást szükséges feladataikat megismerjék 

- az erre vonatkozó jogszabály szerint meghatározott foglalkozási ágakban, 
munkakörökben rendelkezzenek érvényes tűzvédelmi szakvizsgával.  

- Munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a 
tevékenységhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt szakvizsgával nem 
rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja! 

Fentiek alapján a munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkaviszonyt létesítő 
munkavállaló munkába lépése, foglalkoztatása előtt megkapja a szükséges tájékoztatást, 
elsajátítsa a tűzvédelmi ismereteket, rendelkezzen az előírt tűzvédelmi szakvizsgával. 
A munkáltató maga dönti el, hogy a szervezet létszámától, tevékenységétől, 
tűzveszélyességi osztályától, egyéb jellegétől függően milyen személyi, tárgyi, szervezeti 
intézkedésekkel gondoskodik a tűzvédelmi oktatásról. 
A gazdálkodó szervezetre, az adott munkakörre és a munkavégzés helyére vonatkozó 
tűzvédelmi ismeretek alapvető forrásának az OTSZ, valamint a Sportkör épületei 
Tűzvédelmi Szabályzatának munkahelyekre vonatkozó eseti tűzmegelőzési előírásai 
tekinthetők. 

 
Az 1996. évi XXXI. Törvény 22. § (3.) bekezdésében foglaltak alapján szabályzat OM 
hatálya alá tartozó Sportkör épületei, munkahelyei munkavállalóinak tűzvédelmi 
oktatását elrendelem ÉS AZ alábbiak szerint szabályozom: 

 
A Sportkör épületeiben dolgozó munkavállalókat tűzvédelmi oktatásban kell 

részesíteni: 
 

 munkába állásukat, felvételüket követő első, majd 

 időszakosan – évente legalább egy alkalommal – ismétlődő oktatás jelleggel 

 az ismétlődő oktatásról való hiányzást követően – pótoktatás jelleggel 

 tüzet követően – tűz által érintett munkahely dolgozóit – rendkívüli oktatás keretében 

 Új – a Sportkör munkahelyeire is vonatkozó - tűzvédelmi jogszabály megjelenését 
követően – rendkívüli tűzvédelmi oktatás keretében 
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Új felvételes munkavállalók alapoktatása: 

 
Az első alapoktatást minden esetben a felvétel napján, vagy a foglalkozás egészségügyi 
orvosi vizsgálatot követően - előzetes kiértesítése után a tűzvédelmi tanácsadó köteles 
megtartani, és azt az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy OKTATÁSI 
NAPLÓBAN köteles az oktatást követően azonnal dokumentálni, és azt a dolgozóval 
aláíratni. Az első, felvételt követő oktatás terjedjen ki: 
 az adott munkahelyen használt anyagok tűzveszélyességi besorolására 

 a munkakörökkel, technológiával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokra 

 a dohányzás tilalommal kapcsolatos ismeretekre 

  tűz, vagy robbanást követően az ilyenkor szükséges alapvető feladatokra (Tűzriadó 
Tervben foglaltak), továbbá tűzoltó készülékek, berendezések használatára 

 napi munka befejezésekor elvégzendő feladatokra 

 tűzvédelmi rendelkezések megszegésének következményeire 

Az a munkavállaló, aki a munkaköre betöltéséhez szükséges tűzvédelmi 
ismeretekkel nem rendelkezik, azok megszerzéséig nem állhat munkába! 
 

Ismétlődő tűzvédelmi oktatás: 
 

A munkavállalók tűzvédelmi ismereteinek szinten tartása érdekében ismétlődő oktatást 
kell tartani. Az ismétlődő oktatást minden esetben - időpont egyeztetéssel és előzetes 
kiértesítését követően – a tűzvédelmi tanácsadó végzi el és dokumentálja. 
Az oktatások megszervezéséről (hely, időpont) a tűzvédelmi tanácsadó előzetes 
kiértesítéséről, valamint az oktatási naplók dolgozók részéről történő aláírattatásáról, 
annak utóellenőrzéséről, az oktatási naplók, ívek begyűjtéséről az ügyvezető 
gondoskodik. 

Az oktatás tematikája elméleti és gyakorlati részekből álljon az alábbiak szerint: 
 

Az elméleti részeknek jelen szabályzatban foglalt, konkrét munkakörökre vonatkozó 
anyagát kell tartalmaznia, illetve a már korábban oktatott és elsajátított ismereteket kell 
felújítani. 
Az oktatás gyakorlati részének a tűz esetén követendő magatartást és feladatokat, 
valamint a tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések, ismertetését, használatukat kell 
tartalmaznia. 
 

Pótoktatás: 
 

Pótoktatást azoknak a munkavállalóknak kell tartani, akik valamilyen oknál fogva 
(betegség, szabadság stb.) az ismétlődő tűzvédelmi oktatáson nem tudtak részt venni. A 
pótoktatást az érintett dolgozó újbóli munkába állását követően – előzetes kiértesítését 
követően - a tűzvédelmi tanácsadó köteles megtartani, majd dokumentálni. A pótoktatás 
az ismétlődő tűzvédelmi oktatás témaköreit kell, hogy tartalmazza. 
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Rendkívüli tűzvédelmi oktatás: 
 

Rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani, ha az üzemépület bármely munkahelyén 
tűzeset történik. Az oktatást a tűzesetet követően - a tűz által érintett konkrét 
munkahelyen dolgozók számára a - szerződéses tűzvédelmi tanácsadó köteles megtartani, 
de csak akkor, amikor a tűzvizsgálati tényekkel (tűz keletkezési oka, jövőben 
megelőzéseivel kapcsolatos feladatok) már tisztában van. A rendkívül oktatást is minden 
esetben dokumentálni kell. 
Ugyanígy rendkívüli oktatást kell tartani, ha jelentős tűzvédelmi jogszabályváltozás 
következik be. Ezt is a tűzvédelmi tanácsadó tartja és dokumentálja. 

 
Az oktatások megtörténtét az OKTATÁSI NAPLÓKBA történő bejegyzéssel minden  
alkalommal igazolni kell! 

Az oktatások elmulasztása, elhanyagolása, felelősségre vonást, tűzvédelmi bírságot 
eredményez! Tűzvédelmi szempontból tájékozatlan dolgozó nem foglalkoztatható! 
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A SZABÁLYZAT MELLÉKLETEKÉNT TŰZRIADÓ TERVET KELL 
KÉSZÍTENI: 

 
 a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, 

építményre, létesítményekre; 

 azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő 
tartózkodhat; 

  kereskedelmi szálláshelyre; 

 az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy 
időben 50 főnél több személy tartózkodhat; 

 a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására 
szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban 
fordulhat elő; 

  tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 
3000 m2 -nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.  

FENTIEK ALAPJÁN A SPORTKÖR ÉPÜLETEIRE TŰZRIADÓ TERVET KÉSZÍTENI 
KELL.  
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V. Alapvető teendők tűz esetén 
 

(TŰZRIADÓ TERV) 

 

Aki szabályzatom hatálya alá tartozó Sportkör épületeinek bármely munkahelyén, vagy annak 
közelében tüzet, illetőleg tűzveszélyt észlel, köteles közvetlen környezete – munkatársak - 
riasztásával párhuzamosan a Hivatásos Tűzoltóságot (112) értesíteni. 
 

Tűz jelzésére alkalmas telefonok az épület irodáiban, valamint a porta helyiségben 
találhatók. 

 
Személyi sérülés esetén a MENTŐKET, míg jelentősebb épületkár, és/vagy baleset/súlyos 
sérülés/haláleset bekövetkezésekor, továbbá bűncselekmény – szándékos tűzokozás alapos 
gyanúja esetén a RENDŐRSÉGET is értesíteni kell.  
Személyi sérülésnél a sérültet - a mentők kiérkezéséig - haladéktalanul szakszerűen 
elsősegélyben kell részesíteni, és biztonságba kell helyezni.  

 
SEGÉLYHÍVÓ 112 

 
Tűz jelzésekor telefonon az alábbi információkat kell közölni: 

 
 Tüzeset, káreset pontos helye (cím) 

 Mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m2) és mit veszélyeztet 

 Emberélet van-e veszélyben 

 Tüzet jelző személy neve, és a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma 

Létesítményben tartózkodók riasztása: 
Az a személy, aki a létesítmény területén tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, 
haladéktalanul köteles: 

 A környezetét riasztani hangos „tűz van” kiáltással, vagy a tűzjelző berendezés kézi 
jelzésadójának megnyomásával (amennyiben a hangjelzők automatikus indítása még 
nem történt meg), mely indítja az épületben lévő tűzjelző szirénákat, valamint jelezni a 
portára. 

A portás a tűzjelző tűzjelzése vagy egyéb módon tudomására jutott tűz esetén köteles: 
 A 112-es segélykérő telefonszámon jelezni a tüzet a pécsi katasztrófavédelmi 

igazgatóságnak. 
 Jelezni a tüzet az ügyeletes illetékes vezetőnek (továbbiakban: vezető). 
 Ellenőriztetni a helyszínen a tűzjelzés valódiságát. Téves jelzés vagy hamis riasztás 

esetén azt, haladéktalanul jelzi a tűzoltóságnak és a vezetőnek. 
 Valós tűz esetén a tűzjelző berendezés hangjelzőivel – amennyiben azok még nem 

jeleztek – riasztja az épületben tartózkodókat. 

A tűzesetet először észlelő személy köteles haladéktalanul élőszóval, vagy bármilyen más 
eszköz igénybevételével riasztani az ott tartózkodókat. 



36. 

TŰZ OLTÁSA: 

Törekedni kell a tűz még kis felületű, kezdeti fázisában (2,0-3,0 m2) történő eloltására, tovább 
terjedésének megakadályozására. Erre megfelelő oltásteljesítményű, korszerű tűzoltó 
készülékek állnak a munkahelyeken rendelkezésre. FONTOS A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK 
HASZNÁLATÁNAK ISMERETE! 
Nagyobb terjedelmű tűz esetén: meg kell szervezni az ingóságok szervezett mentését, valamint 
a szükséges műszaki biztonsági intézkedések (áramtalanítás, bejövő földgáz elzárása stb.) 
megtételét. 

A hivatásos tűzoltó egységek kiérkezését követően, azok parancsnokát – tűzoltás vezetőjét 
- tájékoztatni kell: 

 a tűz létesítményen belüli pontos helyéről, optimális megközelíthetőségéről
 a helyi veszélyforrásokról, esetleges veszélyes anyagok – ha van - jelenlétéről
 a legközelebbi oltóvíz vételi lehetőségről
 a kialakult helyzetről, a már addig megtett, vagy a még meg nem tett műszaki és

egyéb intézkedésekről - pl. áramtalanítás, földgáz elzárása stb.
 társszervek – sérüléskor a mentők, illetve indokolt esetben a rendőrség –

értesítéséről
 egyéb fontos, a tűzoltást, mentést segítő információkról stb.

A tájékoztatást lehetőleg az elnök, vagy mindenkori helyettese végezze. 

A tűz tényéről minden esetben értesíteni kell a Sportkör elnőkét és– minden esetben - a 
tűzvédelmi tanácsadót is. 

MINDEN TŰZESETET JELENTENI KELL A TŰZOLTÓSÁGNAK, még  az 
eloltott, vagy önmagától megszűnt tüzeket is. Ilyen esetekben a tűz helyszínét a tűzvizsgálat 
befejezéséig – annak eredményes lefolytatása érdekében – változatlanul kell hagyni! 

A TŰZJELÉS ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉG! 



Csarnok befogadóképessége, kiürítés 
számítás

A megbízótól kapott tájékoztatás szerint, a Lauber Dezső Sportcsarnok felújítási munkálatai
miatt időlegesen (max. 1 évre) a városi kosárlabda meccseket a PVSK Verseny utca 11. alatt
lévő Kosárlabda Munkacsarnokban kívánják megtartani. A kosárcsarnok kiürítés számítás a
munkacsarnok jelleget figyelembe véve, az eredeti tervek tűzvédelmi műleírásban foglaltak
szerint 170 fő befogadóképességre készült (70 fő küzdőtér, 100 fő lelátó). A sportesemények
átirányításával új helyzet állt elő, ezért a PVSK részéről felmerült a kiürítés számítás
újragondolása olyan szempontból, hogy a küzdőtéren és a lelátón a maximálisan elhelyezhető
létszám legyen meghatározva.
A kiürítés számítás a megbízás szerint, szigorúan csak a létszám meghatározásra vonatkozik,
a létszám növekedésből fakadó egyéb tűzvédelmi követelményeket megbízó egyezteti a
területileg illetékes I. fokú tűzvédelmi hatósággal.
A kiürítés számítás során a 2015.10.30. kiviteli terv építész alaprajz fő adatait és helyiség
elnevezéseit, számozását használom.

A kiürítés alapvető feltételei, amelyek rendelkezésre állnak:
- Lelátó esetében kétirányú kiürítés biztosított:

o dél-keleti irányban lévő lépcső felé, amely a küzdőtéren keresztül vezet a
szabadba vezető kijáratok felé, szabad lépcsőszélesség 0,92 m.

o észak-nyugati irányban lévő lépcső felé, amely a küzdőtérből kilépve, a 0.00
előtérben vezet a földszintre, majd az itt lévő kijáratok felé, szabad
lépcsőszélesség 1,1 m.

- Küzdőtér esetében is többirányú kiürítés biztosított:
o észak-nyugati oldalon a 0.00 előtér felé vezető duplaszárny ajtókkal.
o északi oldalon nyitott átjárón keresztül a 0.14 előtérbe, majd onnan a szabadba.
o a dél-keleti irányban a közvetlenül a szabadba vezető kétszárnyú ajtókkal.

- A kiürítés 1. szakasza a földszinten a küzdőtér dél-keleti szabadba vezető, a 0.14 előtér
csekély mérete miatt az előtér szabadba vezető, valamint az észak-nyugati oldalon a
0.00 előtérbe vezető, az emeleten a 0.00 előtérbe vezető átjáró eléréséig tart.

- A maximális létszám meghatározása során az emeleti öltözőkben 30 fő jelenlétét
feltételezem. Az emeleti öltözőkből a távozást a 0.14 előtér felé feltételezem.

- A küzdőtér helyiségben, valamint menekülési útvonalakon hő- és füstelvezetés került
kiépítésre.

- Az épületben automatikus tűzjelző rendszert alakítottak ki.
- A belmagasság 10 m feletti.

A küzdőtéren és a lelátón elhelyezhető létszám meghatározása a jelenleg hatályos OTSZ és a
TvMI 2.5:2022.06.13. előírásai alapján történik.

Az OTSZ 51. § (1) pontban foglaltak szerint az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz
esetén:
a) az épületben, épületen tartózkodó személyek:

aa) a tartózkodási helyüket elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen
beépített kijáraton elhagyhassák,



ab) a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon vagy időtartamon
belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe, önálló kiürítésre szolgáló útvonallal
rendelkező szomszédos tűzszakaszba vagy átmeneti védett térbe juthassanak,

b) a nem menthető személyek tartózkodási helye kielégítő védelmet nyújtson a tűz és
kísérőjelenségei ellen.
Az OTSZ 52. § (1) pontban foglaltak szerint a kiürítést:

a) geometriai módszerrel, a (2) bekezdés és a 7. mellékletben foglalt 1. táblázat szerint
vagy

b) számítással kell megtervezni.
A (2) pont szerint a kiürítés geometriai módszerrel való tervezése, ellenőrzése során a
menekülési útvonal, a biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési távolságának és a
menekülési útvonalnak megengedett legnagyobb hosszúságát, továbbá a kiürítésre szolgáló
útvonal megengedett legkisebb szabad szélességét, a kiürítésre szolgáló útvonalon beépített
nyílászárók, valamint szűkületek megengedett legkisebb szabad belméretét kell ellenőrizni.
A (3) pont szerint a helyiség, szabadtér, terület befogadóképességét az alábbi létszámadatok
közül a nagyobb létszám jelenti:

a) tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám,
b) fajlagos értékkel számított, kiüríthető létszám.

A kiürítés TvMI általános feltételként a következőket rendeli el figyelembe venni:
6.1.1. Jelen fejezetben javasolt módszerek a kiürítés folyamatából csak a menekülés közben
mozgáshoz szükséges kiürítési időtartam (travel time, evacuation time) ellenőrzésére
alkalmasak.
Megjegyzés:
Az ellenőrzési vizsgálatok során alkalmazott kiürítési forgatókönyv (scenario) az OTSZ 7. §-ával összhangban
azt feltételezi, hogy csak 1 tűzszakaszban keletkezik tűz és minden kiürítésre szolgáló útvonal akadálytalanul
rendelkezésre áll.
6.1.2. Az ellenőrzési vizsgálatok számítások során az OTSZ védelmi alapelveivel és tervezési
céljaival összhangban szükséges az alkalmazott kiürítési stratégiákat meghatározni, a kiürítési
koncepciót kialakítani és olyan kiürítési forgatókönyvet (scenario-t) felvenni, amelyre az adott
számítás készül. A számítás során indokolt feltételezni, hogy minden kiürítésre szolgáló
útvonal akadálytalanul rendelkezésre áll.
6.1.3. A kiürítendő létszámot a 4.3. pontban leírtak alapján lehet meghatározni.
6.1.4. A közlekedési célú, csak áthaladásra figyelembe vett helyiségekben a menekülés során
ott a legkedvezőtlenebb időpillanatban egyidejűleg áthaladók létszámát javasolt figyelembe
venni a létszámsűrűség megállapításakor.
6.1.5. A menekülési útvonalak kialakítása akkor megfelelő, amennyiben a folyamatos haladás
biztosítása érdekében a kiürítés megfelelőségének ellenőrzése során az áthaladó tömeg
létszám sűrűsége legfeljebb 0,28 m2/fő (3,5 fő/m2).
6.1.6. Az épület egyidejű, teljes kiürítése esetén a lépcsőkarok szélességét a teljes, lépcsőn
áthaladó létszám alapján szükséges meghatározni.
6.1.7. Az épület tűzszakaszolása esetén, teljes szakaszos vagy részleges szakaszos kiürítése
során (amikor a kiürítés csak egy-egy külön tűzszakaszban tartózkodókat érinti) a lépcsőkarok
szélességét elegendő a legnagyobb létszámot adó tűzszakasz (kiürítési egység) maximális
létszámára méretezni.
6.1.8. A lépcsőházból kivezető kiürítésre szolgáló ajtó(k) összesített szabad szélessége a
lépcsőkar méretezés alapján szükséges szabad szélességénél kisebb nem lehet. A kijárati
szinten figyelembe kell venni a lépcsőház alsóbb szintjeiről érkezők létszámát is, amennyiben
azok a felsőbb szintekről érkezőkkel együttesen érkeznek a kijárati szintre.



6.1.9. A 6.3. pontban megadott, az össznépesség átlagos menekülő képességén alapuló
számítási módszer a kiürítési időtartamának megállapítására általánosan használható az alábbi
rendeltetések kivételével:
- bölcsőde
- fekvőbeteg ellátó kórház
- szociális otthon
- idősek otthona
- mozgásukban korlátozott személyek számára szolgáló, éjjeli ellátást is biztosító
intézmények
- értelmi fogyatékos, demens vagy autizmusban szenvedő személyek számára szolgáló
rendeltetés
- pszichiátria rendeltetés, ahol a kiürítés csak a külső fizikai korlátozás meghatározott
mértékű feloldását követően, megfelelő kontroll mellett hajtható csak végre.
6.1.10. A 6.2. vagy a 6.4. pontban megadott módszerek a kiürítés megfelelőségének
ellenőrzésére használhatók bármely esetben.
Megjegyzés 1:
Ezen módszerek pl. bölcsőde, öregek otthona, szociális otthon, kórház stb. kiürítési feltételeinek biztosításához
alkalmazhatók. Szimulációs vizsgálat esetén a számításoknál figyelembe kell venni a fogyatékkal élők csökkent
haladási sebességét, a menekítéshez szükséges és a kiürítés időtartamában rendelkezésre álló eszközöket és
menekítés végrehajtására alkalmas személyeket is.
Megjegyzés 2:
Javasolt a tervezés során átgondolni, hogy a kiürítés után hogyan helyezhetőek el a gyermekek, idősek az
időjárási körülményekre is tekintettel. Jó megoldást jelenthet például, ha a kiürítés az átmeneti védett tér
követelményeit kielégítő tűzszakaszba történik.
6.1.11. Önállóan menekülni nem képes, mozgásképtelen (előkészítéssel menthető vagy
előkészítéssel sem menthető) személyek tartózkodási helyének az OTSZ 40. § és 46. §
előírásainak megfelelően kialakított védelme, továbbá a szomszédos helyiségektől elhatároló
szerkezetek határán kialakított homlokzati tűzterjedési gátak, valamint a szemközti nem
azonos épülethez és vagy tűzszakaszhoz tartozó szemben álló homlokzattól tűztávolság
biztosítja az OTSZ 51. § (1) bek. b) pontjában előírt védelmet a tűz és kísérőjelenségei ellen.
6.1.12. Nézőterek, előadótermek, rendezvénytermek OTSZ 62. § (2) bekezdés szerinti
kialakításakor az ajtók száma 2-nél kevesebb nem lehet. Az ajtók között távolság az OTSZ
62. § (2) bekezdés szerinti.
Megjegyzés:
Két ajtó esetén lehetőség szerint a helyiség átlójának ⅓-ának megfelelő távolság legyen biztosított az ajtók
között.
6.1.13. A kiürítési vizsgálatok során ellenőrizni szükséges a menekülés során bejárt tervezett
útvonal megtételéhez szükséges időt mind az útvonal hossza, mind az útvonal szélességének
átbocsátóképessége szerint.
6.1.14. Amennyiben a kiürítés tervezése több együttes módszer alkalmazásával valósul meg, a
kiürítés megfelelőségét igazoló módszerek szakaszonként változtathatóak az alábbiak
szerint.
- Egy épületen belül a kiürítés első szakaszának megfelelősége igazolható geometriai
módszerrel, az össznépesség átlagos menekülő képességén alapuló számítási módszerrel, vagy
szimulációs számítási módszerrel feltéve, hogy a kiürítés első szakaszában, egy kiürítési
egységben csak egyféle módszert alkalmaznak.
- Egy épületen belül a kiürítés második szakaszának megfelelősége igazolható geometriai
módszerrel, vagy az össznépesség átlagos menekülő képességén alapuló számítási módszerrel
feltéve, hogy az érintett menekülési útvonal teljes hosszán egyféle módszert alkalmaznak.
- Szimulációs számítással a második szakasz csak akkor vizsgálható, ha az első szakasz
vizsgálata is ezzel a módszerrel történt. Csupán az első szakasz szimulációs vizsgálatánál a
csatlakozó épületrészek kiürítési hatásait is figyelembe kell venni.



A lelátón és a küzdőtéren az előzetes számítások alapján 400-400 fő is elhelyezhető lenne. A
kiürítés 2. szakaszában azonban, a 0.00 előtérben a létszámsűrűség meghaladná a 3,5 fő/m2

értéket. A 0.00 előtérbe érkezők a küzdőtéren belülről eltérő távolságokból érkeznek,
valamint szintén eltérő időben érkeznek le az emeleti lépcsőről. Fentiek alapján a küzdőtéren
és a lelátón 300-300 fős nézői létszámkorlát esetén a kijáratok szabad szélességét figyelembe
véve biztosítható, hogy folyamatos haladás esetén a 3,5 fő/m2 létszámsűrűség ne kerüljön
átlépésre. A fenti létszámú nézőkkel egyidőben  a küzdőtéren 30 fő, az öltözőkben szintén 30
fő egyidejű játékos jelenléttel számolok. A lelátón a létszámsűrűség 1-2 fő/m2 közötti lesz, a
küzdőtéren 0,5-1 fő/m2 közötti. A lelátón a létszámeloszlást a rendelkezésre álló útszélességek
arányában egyenletesnek feltételezem. A küzdőtéren belül a földszintre vezető lépcső
szélessége 0,92 m. A 0.00 előtér felé vezető falnyílás szélessége 1,4 m, viszont a közvetlenül
kapcsolódó lépcső szabad szélessége 1,1 m. Puffertér gyakorlatilag nincs, ezért a falnyílás
szabad szélességét 1,1 m-nek veszem.
Az OTSZ 7. melléklet 2. táblázat alapján a kiürítés 1. szakaszában alapesetben 1,5 perc, a 2.
szakaszban 8,0 perc áll rendelkezésre. Az 1. szakasz időtartama tűzjelző berendezés esetén
0,2 perccel, többirányú kiürítés esetén 10 m feletti belmagasságnál 1,4 perccel növelhető. A
kiürítés 1. szakaszában így a rendelkezésre álló idő 3,1 perc.
A leghosszabb kiürítési útvonalat a déli oldali lelátószakasz szolgáltatja. A lelátóról levezető
lépcső szélességét az ajtószélesség számítási módszere alapján külön vizsgálom. Ebben az
esetben 0.00 előtér felé vezető szélességet a fent már említettek szerint 1,1 m-nek veszem, a
lépcső szélesség 0,92 m.
Az útszakaszhossz ellenőrzése során a lelátó aljától a dél-keleti oldal távolabbi ajtajáig vezető
útvonalhosszt veszem figyelembe.
Az ajtók átbocsátóképességének ellenőrzése során az 1. szakaszban a lelátón és a küzdőtéren
tartózkodó teljes létszám 630 fő + az emeleti öltözőkből a 0.14 előtérbe érkező 30 főnyi
létszámot veszem figyelembe. Az 1. szakaszban rendelkezésre álló szabad nyílásszélességek:

- Földszint 0.14 előtér felé a kétszárnyú ajtó esetében 1,35 m.
- Földszint dél-keleti oldalon lévő kétszárnyú ajtók: 2 x 1,85 m = 3,7 m.
- Földszint észak-nyugati oldalon lévő kétszárnyú ajtók: 2 x 1,85 m = 3,7 m.
- Emelet 0.00 előtéri lépcső felé vezető átjáró: 1,1 m.

A kiürítés első szakasza:

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:
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4,16 = 1,54 perc, kevesebb, mint a megengedett

3,1 perc.

A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján:

t1b =
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= 2,29 perc, kevesebb, mint a megengedett 3,1 perc.



A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján:

t1b =
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= 1,03 perc, kevesebb, mint a megengedett 3,1 perc.

A kiürítés második szakasza:

A kiürítés 2. szakaszában gyakorlatilag a 0.00 előtér kiürítését kell vizsgálni. Az előtérbe a
küzdőtér és a lelátó felől a lépcsőn érkező létszámot kell figyelembe venni. Az
ajtószélességek alapján a küzdőtér felől 237 fő, a lépcső felől 71 fő érkezését kell feltételezni.
A kiürítés 2. szakaszában a létszámsűrűséget 3 fölöttinek veszem. A leghosszabb kiürítési
útvonalat a lelátó emeletre történő belépési pontjától számított útvonal adja.

A kiürítés második szakasza

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

t3a = 
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1,7 = 2,97 perc, kevesebb, mint a megengedett 8,0 perc.

A kiürítés időtartama a számításba vett kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó
képessége alapján:

t3b = ty2 +
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3 = Az előcsarnokban gyakorlatilag nincs szűkítő tényező, így ez a

számítás jelen esetben nem értelmezhető.

A kiürítés időtartama a kiürítésre számításba vett biztonságos térbe vezető nyílászárók
átbocsátóképessége alapján:

t2c = ty2 +
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= 2,1 perc, kevesebb, mint a megengedett 8,0 perc.

Fentiek alapján látható, hogy 600 fő néző és 60 fő játékos létszám az épületből nagy
biztonsággal kiüríthető. A kiürítés biztonságát növeli, hogy az épületben a gyors tűzjelzést
biztosító automatikus tűzjelző rendszer lett kiépítve. A kiürítés biztonságát szintén növeli,
hogy a menekülési útvonalakon kívül a küzdőtér is rendelkezik hő- és füstelvezetéssel, ezért
gyakorlatilag a legnagyobb létszámot befogadó helyiségben, valamint annak menekülési
útvonalán a jobb láthatóságot biztosító, így kiürítést is elősegítő, kevés füstöt tartalmazó
levegő biztosítható.

Bonyhád, 2022. augusztus 25.

----------------------------------------
Lipinka Zsolt
tűzvédelmi szakértő
OKF eng.: I-111/2018



42. 

Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat általános előírások 

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos 
felülvizsgálatáról, karbantartásáról az 1.sz. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott 
módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni. 

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak 
tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az 
aláírás dátumának feltüntetésével igazolja. 

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák 
kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása 
után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, 

1. ha az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset,
tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy 

2. az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő
működésre. 

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell 
végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni. 

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a 
javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó 
előírásait. 

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során vizsgálja az időszakos 
felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, 
gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek 
keretében ellenőrzi az előírtakat, 

Az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt 
írásban dokumentálja és a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a 
működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően 
azonnal írásban jelzi. 

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás 
1. kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
2. sértetlen állapotáról,
3. észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
4. működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
5. működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki

megoldás állapotáról és
6. működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy

környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.



43. 

 
Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző 
rendszer az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és 
az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában 
dokumentálja. 

 
A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során 

1. vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, 
szükségességét, 

2. szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és 
összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a 
működőképességről és a hatékonyságról, 

3. a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és 
4. a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a 

működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés 
befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi. 

 
A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, 
amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem 
megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. 

 
A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt 
annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül részére megküld. 

 
A jogosult személy a karbantartás során 

1. vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, 
dokumentálását, szükségességét, 

2. elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat, 
3. a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja, 
4. a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a 

működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az 
ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és 

5. indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz  a karbantartás gyakoriságának 
sűrítésére. 

 
Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli 
felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a  hiba súlyosságától függő  időn belül 
gondoskodni. 

 
A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az 
általa megbízott személy a fentiek figyelembevételével állapítja meg. 

 
Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül 

1. a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy 
2. az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba. 
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Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet 
alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető a 
vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz, felfüggeszti az üzemelést, 
használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig, azonos védelmi szintet biztosító 
tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy a tűzvédelmi hatósággal előzetesen 
egyeztetett más megoldást alkalmaz. 

Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos 
megállapodásban teljeskörűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet 
kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével. 

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő 
végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó 
írásbeli meghatalmazással. 

Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása 

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság 
által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel 
szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti. 

Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga- 
bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti. 

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a 
tűzoltó készülék: 

a) az előírt készenléti helyen van-e,
b) rögzítése biztonságos-e,
c) látható-e,
d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
e) használata nem ütközik-e akadályba,
f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában

található-e,
g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a

karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
i) karbantartása esedékes-e,
j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett 
karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló 
felülvizsgáló is végezheti. Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, 
gondoskodik annak megszüntetéséről. 

(A negyedéves időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha 
azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.) 
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A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek az 1.sz. 
táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, 
kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről. 

A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első 
alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű 
karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. (Ha 
gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és 
negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.) 

A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a 
tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza 

a) a létesítmény nevét és címét,
b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék

gyártási száma megadásával,
d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben

tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és
dátumát,

e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.

A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek 
élettartama nem haladhatja meg a 20 évet. 

A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik. 

Tűzoltóvízforrások felülvizsgálata 

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az 
előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím 
vonatkozásában, a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat 
üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. 

A felülvizsgálatot – a fali tűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését 
kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga- 
bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti. 

A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben 
tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok 
szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik. 

Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról nyilvántartással 
rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége. 

A tűzoltóvízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza 
a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,
b) a felülvizsgálat időpontját,
c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és
d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben 
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megvizsgálja 
a) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
b) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
c) a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel

történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a
tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,

d) a korrózió elleni védelem épségét,
elvégzi 

a) a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai
szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és

b) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli
értesítését.

Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban: 
száraztűzivízvezeték-rendszert) legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként 
nyomáspróbázni. 

A száraztűzivízvezeték-rendszer féléves felülvizsgálata során a fentiekben meghatározott 
általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi 

a) a betáplálási pont tűzoltógépjárművel történő akadálytalan megközelíthetőségét,
b) a száraz felszállóvezeték betáplálási pontján 2 db „B” jelű csonkkapocs meglétét,
c) a szekrények akadálytalan megközelíthetőségét,
d) az ajtók értelemszerű és megfelelő működését,
e) a szerelvények épségét, működtethetőségét,
f) a szekrényben a tűzcsap és a rászerelt „C” jelű csonkkapocs és az azt lezáró

kupakkapocs meglétét,
g) szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetőséget, az elzáró

szerelvények, a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét és
h) a csővezeték légteleníthetőségét.

A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén írásban értesíti a 
tűzoltóvízforrás üzemben tartásáért felelős szervezetet, vagy a hiányosságot azonnal 
megszünteti. 

A tűzcsapszekrényből az oda nem illő tárgyakat a felülvizsgálatot végző személy eltávolítja. 

Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi 
eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb félévvel korábban készült, a 
legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről 
felvett vízhozammérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A 
mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell 
elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról együttesen került 
biztosításra, akkor a vízhozammérés csak a vízhálózatból kiveendő vízmennyiségre 
vonatkozik. 

A földalatti és föld feletti tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és a 
jogszabályban meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes 
körű felülvizsgálatot kell végezni. 
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A föld feletti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat 
feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi 

a) a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét,
b) a tömítések épségét, állapotát,
c) a kupakkapcsok állapotát, szerelhetőségét,
d) tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát,
e) az elveszés elleni biztosítás meglétét,
f) a biztonsági ház, házak állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát,
g) a kupakkapcsok levétele után a tűzcsapszelep működtetésével a tűzcsap

üzemképességét,
h) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
i) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap

vízhozamát és
j) a víztelenítő rendszer működését.

A földalatti tűzcsapok féléves felülvizsgálatakor a jogszabályban meghatározott általános 
feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi 

a) a tűzcsap környezetének tisztítását,
b) a tűzcsapszekrény nyithatóságának ellenőrzését,
c) a tűzcsapszekrény kitisztítását,
d) a fejszerelvényt védő fedél vagy menetes záró- vagy védősapka állapotának és

földalatti tűzcsapkulccsal történő nyithatóságának ellenőrzését,
e) a ház és a szelep szivárgásának ellenőrzését,
f) a víztelenítő rendszer ellenőrzését és
g) a csatlakozó menet zsírozását.

A földalatti tűzcsapszekrények esetében a nyitott fedél nem akadályozhatja a tűzcsap 
működtetését. 

A földalatti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain 
felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi 

a) csatlakozófej állapotát, illeszkedési próbával a menet épségét, a tömítő felület
állapotát,

b) üzempróbával a tűzcsap működését,
c) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
d) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap

vízhozamát és
e) a víztelenítő rendszer működését.

A fali tűzcsapszekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek 
vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson. 

A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legalább félévenkénti felülvizsgálatáról és 
évenként teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelős szervezet gondoskodik. 

A felülvizsgálat gyakoriságának megállapítása a kérdéses szekrény környezeti körülményei, a 
tűzveszély és kockázat figyelembevételével történik. 
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A legalább félévenkénti felülvizsgálat a jogszabályban meghatározott általános feladatokon 
túl kiterjed arra, hogy 

a) a szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmény előírásait,
b) a szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e,
c) a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztő szilárd és a célnak megfelelő-e,
d) a szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e,
e) az előírt szerelvények, tartozékok megtalálhatók-e,
f) a szerelvények, tartozékok rögzítettek-e és
g) van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a

szerelvényszekrényen, akár a benne lévő szerelvényeken, tartozékokon.

A felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a tárolt szerelvények, tartozékok és a 
szerelvényszekrény sérülésmentességét, a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlőket 
áthajtogatja, az áthajtogatás során szemrevételezéssel ellenőrzi a tömlő állapotát és a korrodált 
vagy sérült szerelvényről, tartozékról írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet. 

Az éves teljes körű felülvizsgálat során a jogszabályban meghatározott általános feladatokon 
és az előírt féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy 
ellenőrzi 

a) a szerelvényszekrényben elhelyezett szerelvények, tartozékok állapotát,
b) a föld alatti vagy föld feletti tűzcsapkulcs, vagy az egyetemes kapocskulcsok

megfelelősségét és biztonságos használhatóságát gyakorlati próbával; a kulcsokon
rendellenes deformáció, repedés nem megengedett,

c) az állványcső működtethetőségét vagy az áttétkapocs állapotát és
d) a sugárcső biztonságos és könnyű működtethetőségét,

elvégzi a szerelvényszekrényen és a szerelvényeken, tartozékokon a gyártó által előírt 
karbantartásokat és a vizsgálat során nem megfelelőnek minősített szerelvényekről, 
tartozékokról írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet. 

A szerelvényszekrényekben elhelyezett állványcsövet, nyomótömlő-szerelvényt, áttétkapcsot 
5 évenként nyomáspróbának kell alávetni. 

Tűzjelző berendezés ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 

Az üzemeltető felelőssége: 
Gondoskodik az üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról, 
azok eredményeit írásban kell dokumentálni 
Gondoskodik a hibák kijavításáról (azonnal- tűz- robbanásveszélyt okozó hiba, az érintett 
műszaki megoldás tűzvédelmi rendletetésének beöltését gátló hiba, egyéb esetben 10 
munkanapon belül) 
Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő 
végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó 
írásbeli meghatalmazással. 
Beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott 
személy végezheti (évente szükséges az oktatásuk) 
A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni. 
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Üzemeltetői ellenőrzések 
(írásban történő dokumentálása a Tűzvédelmi üzemeltetési naplóban történik) 

Naponta: 
A tűzjelző központja felügyeletével és kezelésével megbízott személy (ek) 
Feladata: 

1. ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a  kijelzett hibát az üzemeltetési
naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel – nem a hálózat
időleges kimaradásáról van szó –, értesítették-e a karbantartót,

2. az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés,
3. a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e.
4. az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belső hangjelző, a központ fényjelző

és információ-kijelzői megfelelően működik-e.
5. vizsgálja, hogy az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.

Havonta: 
A tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek 
ellenőrzésével megbízott személy – felelős személy 
Feladata: 

1. vizsgálja a napi ellenőrzések tapasztalatait
2. vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
3. az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,
4. a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson,
5. a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festékszalag)

rendelkezésre állnak-e.

Háromhavonta: 
A tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek 
ellenőrzésével megbízott személy – felelős személy 
Feladata: 

1. vizsgálja, hogy az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.
2. történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások,

amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az automatikus
érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők
hallhatóságát és

3. a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a
grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.

Időszakos felülvizsgálatok és karbantartás 
(képesítéssel rendelkező személy végezheti, az ellenőrzések szempontjait az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza, írásban történő dokumentálása a Tűzvédelmi üzemeltetési 
naplóban történik) 
Felülvizsgálatok (a karbantartások ezzel egyidejűleg történnek): 

1. Féléves
2. Éves
3. Rendkívüli: tűzeset után, téves, hamis riasztás esetén, a rendszer meghibásodása

esetén, a rendszer helyszíni vagy távolról történő változtatása esetén, hosszú
üzemszünet (30 nap) után és új karbantartóval kötött szerződés után.
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Feladatai: 
Naponta: 

1. ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési
naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel – nem a hálózat
időleges kimaradásáról van szó –, értesítették-e a karbantartót,

2. az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés,
3. a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e.
4. az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belső hangjelző, a központ fényjelző

és információ-kijelzői megfelelően működik-e.
5. vizsgálja, hogy az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.

Havonta: 
1. vizsgálja a napi ellenőrzések tapasztalatait
2. vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
3. az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,
4. a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson,
5. a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festékszalag)

rendelkezésre állnak-e.

Háromhavonta: 
1. vizsgálja, hogy az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.
2. történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások,

amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az automatikus
érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők
hallhatóságát és

3. a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a
grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.
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Villamos és egyéb biztonságtechnikai felülvizsgálatok, ellenőrzések 

A felülvizsgálati jegyzőkönyvek egy példányát a tűzvédelmi iratgyűjtőben a helyszínen 
kell tartani. A felülvizsgálati jegyzőkönyveket ellenőrzés alkalmával be kell tudni 
mutatni. A felülvizsgálatok szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos 
tűzvédelmi felülvizsgálata 

Időköz 
(legalább)
 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű 

robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, 
tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén 

3 évenként 

minden egyéb esetben 6 évenként 

Villámvédelem felülvizsgálata Időköz 
(legalább) 
 a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba 

tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget 
tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér 
esetén 

3 évenként 

egyéb esetben 6 évenként 

A z elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem 
időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata 

Időköz 
(legalább) 
 meglévő építmény, szabadtér elektrosztatikus védelmén 

(ha gyártó, telepítő a műszaki leírásban, dokumentációban vagy a 
telepítési technológiai dokumentációban nem rendelkezik ennél rövidebb 
időtartamról) 

3 évenként 

Gázüzemű berendezések felülvizsgálata Időköz 
(legalább) 
 gépkönyv szerint, fűtési szezon előtt és közben évenként 

biztonságtechnikai ellenőrzések 5 évenként 

Kémények felülvizsgálata Időköz 
(legalább) 
 kémények felülvizsgálata, tisztítása évenként 

tömörségi vizsgálat 4 évenként 

Amennyiben a felülvizsgáló bármely fenti felülvizsgálatnál hiányosságokat tapasztal, úgy 
a minősítő iratban feltárt meghatározásokat a megadott naptári határnapig meg kell 
szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon kell igazolni. 
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VI. MELLÉKLETEK
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TŰZVÉDELMI OKTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSOK 

(MINTA) 
OKTATÁSI NAPLÓ 

............év...........................hó..........nap   Az oktató neve:........................................ 
Oktatásra kötelezett...........................fő   beosztása:................................................. 

            megjelent:.........................fő                         tűzvédelmi vizsga kelte:........................... 
 Az oktatás jellege∗     Az oktatott dolgozók∗ 
- előzetes (alap) oktatás   - új belépők, 
- ismétlődő oktatás,    - munkakört vagy munkahelyet változ- 

                formája∗        tatók (belső, üzemközi áthelyezés, át- 
- elméleti oktatás       csoportosítás) 
- gyakorlati oktatás    - tartós távollétről visszatérők 

          (...........év, ill. Tűzv. Sz. szerint)  
       - más gazdálkodó szervezet dolgozói 

 oka:∗      - alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységet 
- tűzvédelmi szab. előírása     végzők 
- egyszeri különleges munka   - tűzvédelmi szakvizsgáztatás 
- új anyag, gép, termelő-berendezés 
- új tűz- és robbanásveszélyes, illetve rob- 

    banásveszélyes technológia, 
- tűzeset utáni 
- hivatásos önkormányzati tűzoltóság  
   rendelkezése 
∗A megfelelő rész aláhúzandó vagy bekarikázandó 

Az oktatás tárgya:........................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
szemléltetése:................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
gyakoroltatása:................................................................................................................ 
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NYILVÁNTARTÁS 
ÚJ DOLGOZÓ TŰZVÉDELMI OKTATÁSÁRÓL 

      A dolgozó neve: _____________________________________ 
      Születési helye:  ______________________________________ 
      és ideje     _________év____________hó_________nap 
      A munkába lépés ideje: _________év____________hó_________nap 

   Beosztása:  ______________________________________ 
Elismerem, hogy a munkahelyem és az általam végzett munkafolyamat 
tűzveszélyességére, a megelőző tűzvédelmi előírásokra, a tűzjelzés eszközeire és módjára, 
a tűz esetén követendő magatartásra, a munkahelyemen elhelyezett tűzoltó készülék 
használatára, a munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi feladatokra, a tűzvédelmi 
szabályok általam történő megszegésének következményeire vonatkozóan, munkába 
állásom előtt tűzvédelmi oktatásban részesültem. Az oktatás során megismertem a 
tűzvédelmi szabályzat használatára vonatkozó főbb előírásait, az általam végzendő 
munkafolyamatok tűzvédelmi jellemzőit. 

 20___ __________ hó  _______nap 

(oktatást végző aláírása) (dolgozó aláírása) 

S.sz. 

Az oktatásban részesültek 

Megjegyzés 

neve aláírása 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

17. 

18. 

24. 

Az oktató aláírása:....................................... beosztása:........................................ 
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Sorszám: ______ /201__ 

ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE  

Az 201__ év ....................... hó ...... napján megtartott helyszíni szemle, valamint az 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184-185. §-a alapján: 

A munkavégzés időtartama:  

201__  év ..................... hó ...... nap ......... órától, 
201__  év ....................  hó ...... nap   .........óráig 

A munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai: 

 Tűz- és szikraképződéssel járó tevékenység 5,0 m-es körzetéből a gyúlékony anyagokat el kell 
távolítani. 

 Az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le kell takarni. 
 Tűzoltás céljára ….….. db …….… kg-os, ………..……. oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó 

készüléket kell készenlétbe helyezni. 
 A munka elvégzéséhez szükséges …….… fő dolgozó, akik rendelkeznek érvényes 

munkavédelmi és tűzvédelmi szakvizsgával. 
 A munkavégzés ideje alatt gázkoncentráció mérés szükséges: igen  nem  
 Tűz esetén a tűzoltóságot 105 vagy a ………………….… hívószámot értesíteni kell. 

A munkát végző(k) neve: 

.................................................……………  tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:........................ 

................................................……………. tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:......................... 

A(z) ............................................................................ helyiségben/szabadtéren végzett tűzveszélyes 
tevékenységet ............................................................ (a munka pontos megnevezése) az alábbi 
tűzvédelmi előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett engedélyezem:  

A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi biztonsági intézkedések megtétele szükséges: 

1.) ...........................................................................................................………………………… 

2.) ................................................................................................................……………………. 

A munkavégzés helyén az alábbi tűzvédelmi felszereléseket kell biztosítani: 

3.) .................................................................................................................…………………… 

4.) .................................................................................................................…………………… 

......................................... 
engedélyt kiadó aláírása 

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok végrehajtásáért és folyamatos 
betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.  

…………………………, 20….év …………………….hónap …….nap 

........................................ 
munkát végző aláírása 
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A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell! 

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások 
végrehajtása és folyamatos betartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt 
fel kell mutatni.  

Az engedély két azonos példányban készült. Az engedély egy példányát az engedélyező rendszeresített 
irattartóban (dossziéban) elhelyezni köteles.  

MEGJEGYZÉS: 
Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő 
létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem 
szükséges. 
A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye 
szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi 
sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. 

A felsoroltakat az alábbi – helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki: 

…………………………,, 20….év …………………….hónap …….nap 

......................................................... 
a létesítmény vezetője, vagy megbízottja 

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért felelősséget vállalok: 

......................................... 
munkát végző aláírása 

Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele 

A(z) …………………………….……………..……………… munka befejezéséről a munkavégzésre 
közvetlenül utasítást adót és/vagy tevékenységet közvetlenül irányítót/tájékoztattam. Ezt követően a 
helyszínen az elvégzett munkát, annak teljes területét átvizsgáltuk, ezzel a munkaterületet átadtam, 
illetve azt átvettem.  

…………………………, 20….év …………………….hónap …….nap 

......................................... ......................................... 
        Munkaterületet átadó      Munkaterületet átvevő 
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TŰZVÉDELMI BÍRSÁG 

7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott 
rögzített mértékben, továbbá a Ksktv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot 
szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36. 
sorában rögzített szabálytalanságok esetén - 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi 
bírság kiszabása kötelező. 

(2) Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi 
bírságot ki kell szabni. 

(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes 
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. 

8. § (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon - az 1. melléklet 39. sorában rögzített 
esetet kivéve - a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha 
az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a 
szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezik. Az 1. melléklet 39. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság 
kiszabására. 

(2) Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el. 
8/A. § (1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat 

jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla 
javára kell banki vagy készpénz átutalási megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés). 

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi 
bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét. 

9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi 
felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság 
megszüntetésének kötelezettsége alól. 

(2) A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett - az azonnal megszüntethető 
szabálytalanságok kivételével - a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését 
követő két hónap elteltével szabható ki ismételten. 

(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot költségvetési okokból a 
központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell. 

(4) A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való 
tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését 
követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a 
magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy 
valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik 
el, míg a helyzet/állapot fennáll. 

9/A. § (1) A tűzvédelmi hatóság, a Ksktv. 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást 
követően a szabálytalan állapot megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezető 
üzemeltetését. 

(2) Amennyiben az égéstermék-elvezetőt az (1) bekezdésben meghatározott tilalom ellenére 
tovább üzemeltetik, vagy a szabálytalan állapot megszüntetése előtt ismét üzembe helyezik, 
az ingatlan tulajdonosával szemben a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 

(3) A tűzvédelmi hatóság helyszíni vizsgálatánál a közszolgáltató köteles képviseletéről 
gondoskodni. 

(4) A Ksktv.-ben meghatározott közszolgáltatói tevékenységre vonatkozó szabályok 
megszegése esetén a területi szerv, a Ksktv. 9. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott 
kötelezettségek megszegése esetén a helyi szerv jogosult a bírság kiszabására. 
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9/B. § (1) A Ksktv. 12. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a tűzvédelmi hatóság 
felügyeleti jogkörében eljárva a vitás ügyet kivizsgálja. Ha a tűzvédelmi hatóság a 
kérelemnek helyt ad, írásban, határidő tűzésével felhívja a közszolgáltatót a szakmai 
nyilatkozat kiadására vagy módosítására. 

(2) Ha a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a tűzvédelmi 
hatóság által megadott határidőn belül nem, vagy nem a felhívásban meghatározottaknak 
megfelelően tesz eleget, terhére a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 

(3) A közszolgáltatóval szemben tűzvédelmi bírságot kiszabó határozatot a tűzvédelmi 
hatóság az ellátásért felelős önkormányzatnak másolatban megküldi. 
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1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 

1. tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése 

tűzvédelmi 
bírság 

legkisebb 
mértéke  

(Ft) 

tűzvédelmi 
bírság 

legnagyobb 
mértéke  

(Ft) 
 2.  tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő  10 000  1 000 000 
 3.  tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az 

oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 
 20 000  3 000 000 

 4.  tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- 
vagy robbanásveszélyt idéztek elő 

 20 000  1 000 000 

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

 20 000  800 000 

 6.  tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén 
a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése 
oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség 
nem biztosított 

 30 000  1 000 000 

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

 30 000  1 200 000 

 8.  tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén 
a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, 
leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem 
szüntethető meg azonnal 

 40 000  1 500 000 

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

 20 000  500 000 

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

 20 000  500 000 

 11.  a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése  30 000  3 000 000 
 12.  jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz 

határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás 
megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása 

 30 000  200 000 

 13.  ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási 
út, terület maradéktalanul nem biztosított 

 30 000  1 000 000 

 14.  szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, 
oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása 

 30 000  1 000 000 

 15.  a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása  20 000  2 000 000 
 16.  a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra 

vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban 
rögzített, a létszámra, illetve a képzésre vonatkozó előírások 

 50 000  2 000 000 



60. 
 

1. tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése 

tűzvédelmi 
bírság 

legkisebb 
mértéke  

(Ft) 

tűzvédelmi 
bírság 

legnagyobb 
mértéke  

(Ft) 
megszegése 

 17.  tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes 
árut szállító járművek kivételével) 

 20 000  50 000 

 18.  tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut 
szállító járművek kivételével) 

 10 000  30 000 

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

    

   a) legfeljebb 100 m2 alapterületű: 
b) 101-500 m2 alapterületű: 
c) 500 m2 feletti alapterületű: 

 50 000 
100 000 
200 000 

 400 000 
1 000 000 
2 000 000 

 20.  tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály 
vagy hatóság által előírt állandó felügyelete, tűzátjelzés 
hiánya 

 100 000  1 500 000 

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

 50 000  1 000 000 

 22.  jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott érintett műszaki megoldás készenlétben 
tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, 
felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt 
javításának hiánya, amennyiben az nem tartozik más 
tűzvédelmi bírságtétel alá 

 30 000  1 000 000 

 23.  jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag 
beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása 

 30 000  1 000 000 

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

 50 000  500 000 

 25.  hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga 
oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi 
szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való 
közreműködés 

 50 000  500 000 

 26.  tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki 
követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy 
gazdasági társaság) 

 50 000  1 000 000 

 27.  tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése  50 000  1 000 000 
 28.  a) ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a 

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

 30 000  1 000 000 
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1. tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése 

tűzvédelmi 
bírság 

legkisebb 
mértéke  

(Ft) 

tűzvédelmi 
bírság 

legnagyobb 
mértéke  

(Ft) 
 29.  ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, 

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

 30 000  1 500 000 

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

 30 000  1 000 000 

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

 50 000  500 000 

 32.  ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt 
tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el 

 50 000  250 000 

 33.  ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a 
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az 
a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza 

 50 000  200 000 

 34.  ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék 
mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, 
átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési 
értékeket 

 30 000  2 000 000 

 35.  a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi 
felülvizsgálat hiánya 

 50 000  1 000 000 

 36.  a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi 
felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy 
soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt 
megszüntetésének hiánya 

 40 000  300 000 

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

 50 000  200 000 

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

 30 000  1 000 000 

 39.  ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató 
nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte 

 50 000  1 000 000 

 40.  a tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, 
javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi 

 50 000  1 000 000 



62. 
 

1. tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése 

tűzvédelmi 
bírság 

legkisebb 
mértéke  

(Ft) 

tűzvédelmi 
bírság 

legnagyobb 
mértéke  

(Ft) 
hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő 
végzése, vagy ezen tevékenység során a termék 
működőképességének veszélyeztetése, amennyiben az nem 
tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá 

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

 200 000  3 000 000 

 42.  a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi 
szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése 

 20 000  60 000 

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

 20 000  1 000 000 

 44.  a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, 
vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a 
tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodnak 

 40 000  200 000 

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

 50 000  1 000 000 

 46.  az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló 
tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz 
történő megküldésének elmulasztása 

 30 000  100 000 

 47.  ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek 
tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz 

 50 000  1 000 000 

 48.  irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye 
nélkül 

 50 000  500 000 

 49.  szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi 
előírások be nem tartása 

 20 000  400 000 

 50.  eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a 
tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a 
tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül 

 50 000  1 000 000 

 51.  eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki 
megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti 
szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt 
műszaki megoldást alkalmazzák 

 50 000  1 000 000 



63. 
 

Tűzvédelmi üzemeltetési napló 
Tűzoltó készülékek negyedéves felülvizsgálata 

A felülvizsgálat helye: 

Név:  

Cím: 

A felülvizsgálat időpontja: 

 

Az ellenőrzések elvégzéséért és a napló vezetéséért felelős:  Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
264. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 

Sor- 
szám 

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente 
ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék 

A vizsgálat eredménye 

Megfelelt Nem felelt meg 

1. Az előírt készenléti helyen van-e?   

2. Rögzítése biztonságos-e?   

3. Jól látható, könnyen hozzáférhető?   

4. Magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva olvasható?   

5. Használata nem ütközik-e akadályba?   

6. Valamennyi nyomásmérő/jelző műszer jelzése a működési zónában található?   

7. Hiánytalan szerelvényekkel ellátott?   

8. Fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a 
karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen?   

9. Karbantartása esedékes?   

10. Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető   

11. Állapota kifogástalan, üzemszerű?   

Megjegyzés:  

 ……………………………….. ……………………………….. 
 Ellenőrzést végző Üzemben tartó 
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Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartás 

Készenlétben tartó neve: 

Címe: 202.. 
Tűzoltó készülék ellenőrzést végző cég neve: 
 
Címe: 

Készenlétben tartói ellenőrzést végző személy neve: 
 

Aláírása: 

Ssz. 
A tűzoltó készülék Alapkarbantartás Középkarbantartás Teljes körű karbantartás Készenlétben tartó általi 

negyedéves ellenőrzés Megjegyzés 
Típusa Gy.sz. Olt.telj. Dátum Ell.vég Aláírás Dátum Ell.vég Aláírás Dátum Ell.vég Aláírás I. II. III. IV. 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   
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Tűzeseti fogyasztók biztonsági világítás negyedéves felülvizsgálata 

A felülvizsgálat helye: 

Címe:  A felülvizsgálat időpontja: 

A felülvizsgálatot végezte: 
Sor- 
szám NEGYEDÉVES VIZSGÁLAT TÁRGYA 

A vizsgálat eredménye 
Megfelelt Nem felelt meg 

1. Működőképesség ellenőrzése (NAK, AK 30 perc, KK 60 perc, MK 90 perc)

2. Megengedett kiesés mértéke (NAK, AK, KK osztályú kock. egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül 
legfeljebb) 

3. Megengedett kiesés mértéke (MK osztályú kock. egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb 
500 m2) 

4. A tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges teljesítményű villamos energia rendelkezésre áll
5. A tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított

6.. 
A tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékrendszer 
épületen belüli és főelosztón kívüli szakaszainak tűzhatás elleni védelme vagy 138. § szerinti kialakítása 
biztosított 

7. A tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet állékonysága biztosított

8. A normál és biztonsági tápforrás együttes alkalmazása esetén a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági 
tápforrásra való, előírt időn belüli – 1,0 másodperc - átkapcsolás automatikus 

9. A tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű
10. Nem szükséges a tápforrás, ha azt a tűzeseti fogyasztóban helyezték el

Megjegyzés: - 

………………………………………….. ………………………………………….. 
Felülvizsgálatot végző Üzemben tartó 
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Tűzeseti fogyasztók biztonsági világítás éves felülvizsgálata 

A felülvizsgálat helye:  

 

  

Az időszakos felülvizsgálat időpontja:  

A felülvizsgálatot végezte:  Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 137, 138. § 
és a 11. melléklet 1. táblázata szerint. 

Sor- 
szám ÉVES VIZSGÁLAT TÁRGYA  A vizsgálat eredménye 

Megfelelt Nem felelt meg 
1. Működőképesség ellenőrzése (NAK, AK 30 perc, KK 60 perc, MK 90 perc)   

2. Megengedett kiesés mértéke (NAK, AK, KK osztályú kock. egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül 
legfeljebb)   

3. Megengedett kiesés mértéke (MK osztályú kock. egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb 
500 m2)   

4. A tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges teljesítményű villamos energia rendelkezésre áll   
5. A tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított   

6.. 
A tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékrendszer 
épületen belüli és főelosztón kívüli szakaszainak tűzhatás elleni védelme vagy 138. § szerinti kialakítása 
biztosított 

  

7. A tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet állékonysága biztosított   

8. A normál és biztonsági tápforrás együttes alkalmazása esetén a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági 
tápforrásra való, előírt időn belüli – 1,0 másodperc - átkapcsolás automatikus   

9. A tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű   
10. Nem szükséges a tápforrás, ha azt a tűzeseti fogyasztóban helyezték el   
11. A szükséges karbantartások elvégezve   

                    Megjegyzés: - 
 

                 ………………………………………….. ………………………………………….. 
               Felülvizsgálatot/karbantartást végző Üzemben tartó 
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Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata 

 érintett műszaki megoldás 

 üzemeltetői ellenőrzés  időszakos felülvizsgálat  karbantartás 
 ciklusidő  dokumentálás 

szükségessége és 
módja 

 ciklusidő  dokumentálás 
szükségessége és 

módja 

 ciklusidő 
szakcég 

 dokumentálás 
szükségessége és 

módja 

1. 

 tűzoltó készülék  3 hónap 
(+ 1 hét) 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 nincs követelmény 12 hónap 
(+ 1 hónap)  

5 év (+ 2 hónap), 
10 év (+ 2 hónap) 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

2. 

 fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás 
kivételével, a fali tűzcsap működését és a külső 
oltóvízellátást biztosító szivattyúk, száraz 
oltóvízvezeték 

 6 hónap 
(+ 1 hét) 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 12 hónap (+ 1 hónap)  tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

3. 

 beépített tűzjelző berendezés  1 nap, kivéve 
autom. ellenőrző 
rendszer esetén  

3 hónap (+ 1 hét) 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 6 hónap (+ 2 hét), 
12 hónap (+ 1 hónap) 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

4. 
 beépített tűzoltó berendezés  1 hét, 

1 hónap 
 tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 12 hónap (+ 1 hónap)  tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

5. 

 tűz- és hibaátjelző berendezés  1 nap kivéve 
automatikus 

ellenőrző rendszer 
esetén 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 6 hónap (+ 2 hét)  tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

6. 
 tűzoltósági kulcsszéf  1 nap  tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 6 hónap (+ 2 hét)  tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

7. 
 tűzoltósági rádióerősítő  nincs követelmény  6 hónap (+ 2 hét)  tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 
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8. 
 tűzoltó felvonó  3 hónap 

(+ 1 hét) 
 tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 12 hónap (+ 1 hónap)  tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

9. 

 evakuációs hangrendszer  minden 
rendezvény előtt, 

de legalább 
1 hónap 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 6 hónap (+ 2 hét)  tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

10. 
biztonsági világítás, kívülről vagy belülről 
megvilágított menekülési jelek, 
korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás 

 3 hónap  tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 12 hónap (+ 1 hónap)  tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

11. 

 pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító 
rendszer 

 minden 
rendezvény előtt, 

de legalább 
3 hónap 
(+ 1 hét) 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 6 hónap (+ 2 hét)  tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

12. 
 tűzgátló lezárások  tűzgátló nyílászárók  1 hónap  tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 6 hónap (+ 2 hét)  tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

13. 
   mozgó elemet tartalmazó 

tűzgátló záróelemek 
 nincs követelmény  6 hónap (+ 2 hét)  tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

14. 
 hő és füst 
elleni védelem megoldásai 

 füstelvezető, légpótló 
szerkezet 

 3 hónap 
(+ 1 hét) 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 6 hónap (+ 2 hét)  tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

15. 
   füstelszívó, légpótló 

ventilátor 
 3 hónap 
(+ 1 hét) 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 6 hónap (+ 2 hét)  tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

16. 
   füstmentesítő ventilátor  3 hónap 

(+ 1 hét) 
 tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 6 hónap (+ 2 hét)  tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 
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17. 
   füstcsappantyú, zsalu  3 hónap 

(+ 1 hét) 
 tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 6 hónap (+ 2 hét)  tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

18. 
   füstgátló nyílászáró  3 hónap 

(+ 1 hét) 
 tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 6 hónap (+ 2 hét)  tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

19. 
   mobil füstkötény  3 hónap 

(+ 1 hét) 
 tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 6 hónap (+ 2 hét)  tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

20. 

 túlnyomásos füstmentes lépcsőház, túlnyomásos 
előtér légellátó rendszere (elvárt légtechnikai 
paraméterek teljesülésének ellenőrzése) 

 -  -  használatbavétel előtt, 
illetve a hatékonyságot 
befolyásoló átalakítást 

követően 

 mérési jegyzőkönyv  -  - 

21. 
 biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor  3 hónap 

(+ 1 hét) 
 tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 12 hónap (+ 1 hónap)  tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

22. 
 biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, 
szünetmentes tápegység 

 3 hónap 
(+ 1 hét) 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 12 hónap (+ 1 hónap)  tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 
 



70. 
 

 
Tűzoltó készülékek készenlétben tartása 

Tűzoltó készülékek és az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségek 

Oltóanyag-
egység [OE] 

MSZ EN 3-7 szabvány 
szerinti tűzosztály 

MSZ EN 1866 
szabvány szerinti 

tűzosztály 

A B  
1 5A 21B  

2 8A 34B  

3  55B  

4 13A 70B  

5  89B  

6 21A 113B  

9 27A 144B  

10 34A   

12 43A 183B  

15 55A 233B  

16   I B 

17   II B 

18   III B 

19   IV B 

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

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani 

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 

b) ahol e rendelet előírja és 

c) jogszabályban meghatározott esetekben 

Önálló rendeltetési egység 
vagy szabadtér 
alapterületig m2 

Általános esetben Robbanásveszélyes anyag 
tárolása 

50 2 6 
100 3 9 
200 4 12 
300 5 15 
400 6 18 
500 7 21 
600 8 24 
700 9 27 
800 10 30 
900 11 33 

1.000 12 36 
minden további 250 +2 +6 



 

1. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás 
vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, 
tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben 
kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy 
rendeltetési egységenként – az előzőekben foglaltakat kell alkalmazni. 

2. A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, 
eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 

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

4. Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l 
töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 

 



 

A tűzvédelemmel kapcsolatos iratok, melyeket megfelelő helyen kell tartani, 
őrizni 

a) Tűzvédelmi Szabályzat és mellékletei. 

b) Dolgozók tűzvédelmi oktatásáról készült nyilvántartás, napló  

c) Elektromos hálózat tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv 

d) Villámvédelem szabványossági felülvizsgálatáról készült mérési jegyzőkönyv 

e) Kémény időszakos és/vagy füsttömörségi vizsgálatáról készült TANÚSÍTVÁNY 

f) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez kiadott engedélyeket  

g) Tűzoltó készülék készenlétben tartói nyilvántartást és ellenőrzési dokumentumot 

h) Stb. 

A tűzvédelmi ügyiratokat a Sportkör elnöke köteles megbízható helyen – irodában - 
megőrizni, továbbá a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó szemléi alkalmával köteles azokat 

átvizsgáltatni és naprakész állapotban tartatni. 



 

Záró rendelkezések 

A szabályzat hatályba lépése 

 2022. szeptember 6-án lép hatályba a Pécsi Vasutas Sportkör Tűzvédelmi 
Szabályzata 

 Jelen szabályozással egyidejűleg a korábban (2020. május 6-án) kiadott Tűzvédelemi 
Szabályzat hatályát veszti. 

A szabályzat hozzáférhetősége, módosítása, egyéb kérdések 
 A szabályzatot a Sportkör minden dolgozójával ismertetni kell.  
 A szabályzat egy példányát a Sportkör irattárában, egy-egy példányát pedig a 

tűzvédelmi dokumentációk között kell elhelyezni, őrizni így hozzáférhetővé tenni azt 
a dolgozók és az ellenőrző hatóság részére. 

 A Sportkör tűzvédelmi tanácsadójának a Sportkör épületeinél bekövetkező 
változásnál, és/vagy új rendelkezések, jogszabályok hatálybalépése esetén 
gondoskodnia kell a Tűzvédelmi Szabályzat módosításáról.  

 A Tűzvédelmi Szabályzatot hatályon kívül helyezni csak annak kiadója - a Sportkör. 
elnöke jogosult. 

A nem szabályozott kérdésekben a jogszabályok előírásai az irányadóak! 

Pécs, 2022. szeptember 6. 
 
A tűzvédelmi Szabályzatot kiadja, az abban foglaltakkal egyetért: 
 
 
 
 
 ………………………………………… 
 Czerpán István 
 elnök 
 
 
………………………………………… 
                    Kovács Dénes               
                        készítette 
Tel.:0620/537-8822 
Email: difankft@gmail.com 

mailto:difankft@gmail.com
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RENDEZŐI LISTA 
 
Sportrendezvény megnevezése:  
Sportrendezvény időpontja: 
Sportlétesítmény neve és címe: 
Szervező megnevezése: 
Rendező megnevezése: 
 

ssz. rendező neve nyomtatott betűkkel felállítási hely mellény száma aláírás 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

H-1146 Budape st , Ist vánmezei út  1-3.   I E-mail: mkosz@hunbasket .hu
Telefon/ Phone: +36 1 4 60  6825   I Fax: +36 1 252 3296

w ww.kosarsport .hu          | www.hunbasket .hu

 
Igazolás kizárásról/eltávolításról 

A Stv. 71. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak megszegése miatt, a Stv. 71. § (3) bekezdése alapján a 

…………………………………………. (sportlétesítmény) …………………………….részéről/szektorából a jogsértő magatartást tanúsító személy  
belépését tiltották meg, illetve távolították el. 

 

A kizárt/eltávolított személy neve: …………………………………………………………  szül. hely:……………………………………………………… 

 

szül. idő:……………………………………….lakcíme:…………………………………………………………………………………………………………. 

                         

                                                                                                                                    …………………………………….. 

                                                                                                                                                        aláírása 

Az intézkedés alapját szolgáló cselekmény rövid tényállása: 

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

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

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

Az intézkedésben résztvevő rendezők neve, azonosítószáma: 

                  ………………………………………………                                 …………………………………………..               

 

                   ……………………………………………..                                …………………………………………....                                                                   

 

Biztonsági igazgató/főrendező nyilatkozata, hogy a nevezett személyen testi sérülés látható-e?      igen                      nem                                                                                                                          

Ha igen, akkor az hol és milyen kiterjedésű, milyen panaszt okoz, mely testrészen keletkezett: 

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

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

A kizárt/eltávolított személy, az intézkedéssel szemben panasszal él               nem él panasszal          

A kizárt/eltávolított személlyel szemben történt-e rendőri intézkedés?     igen                       nem 
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Kelt:…………………………………………., 201……..  ………………..hó ……………nap 

 

                                                  

Aláírások 

 

Biztonsági igazgató/főrendező: ………………………………………………………….. …..elérhetősége:………………………………………………… 

Intézkedésben résztvevő rendező: 1…………………………………………………………           .2. …………………………………………………….. 

                                                        3. ……………………………………………………….            4. …………………………………………………. …. 

 

Szervező képviselője:………………………………………………………………………….  elérhetősége………………………………………………… 

 

 

Az igazolást az intézkedésben résztvevő valamennyi személynek alá kell írnia! 

 



 

 

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

H-1146 Budape st , Ist vánmezei út  1-3.   I E-mail: mkosz@hunbasket .hu
Telefon/ Phone: +36 1 4 60  6825   I Fax: +36 1 252 3296

w ww.kosarsport .hu          | www.hunbasket .hu

Eseménynapló 
 

Mérkőzés megnevezése: 
Versenyrendszer megnevezése: 
Sportszervezetek megnevezése: 
Eseménynaplót vezeti (név, telefonszám): 
Rendező cég képviselője (név, telefonszám): 
Rendőrség képviselője (név, telefonszám): 
Egészségügyi biztosítás képviselője (név, telefonszám): 
Hangosbemondó (név, telefonszám): 
 
 

időpont 
(hh:ss) 

esemény megnevezése/jelenti utasítást adja intézkedés rövid leírása és eredménye 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 



 

a Rendelet hatálya alá tartozik  minősíthető igen nem

szakhatósági engedélyekkel rendelkezik igen nem
infrastruktúra állapota a jogi normáknak megfelelő: igen nem

biztonságtechnikai berendezések (kamera, beléptető 
rendszer  stb.)

van nincs

hazai szurkolók korábban okoztak-e problémát igen nem
vendégszurkolók kísérése megtörténik:     … fő igen nem
vendégszurkolók utazása szervezett igen nem
szurkolótáborok egymáshoz való viszonya jó ellenséges
jegyértékesítés szabályozott igen nem

vendégszurkolók besorolása kockázat alapján nem igen
hazai szurkolók besorolása kockázat alapján nem igen

A megfelelő válasz melletti szövegdobozba kérem tegyen x-et, vagy írja be a megfelelő választ!
A Szempontrendszert csak aláírva elfogadható!

dátum:                                                                            rendőrség képviselőjének aláírása

tulajdonos: 

sz
ur

ko
ló

k
sp

or
tl

ét
es

ít
m

én
y

részletesen (pl. szurkolók elhelyezése, szektorok elválasztása, Kamera, beléptető rendszer stb): 

befogadóképesség a biztonságtechnikai bejárás jegyzőköynve alapján:     fő

bérletesek száma / várható / korábbi nézőszám:     0  /    0       /   0
vendégszurkolók várható száma: 
elmúlt egy évben a rendbontás(ok) és azok jellege: 

a rendőrség  minősítési javaslata (normál, fokozott, kiemelt)

A A22minősítési javaslat szöveges indokolása: 

tel.:
kamarai nyilvántartási szám:

tel.: 

SZEMPONTRENDSZER 
a sportszervezetek sportrendezvényekkel kapcsolatos minősítési javaslatához

megnevezés: 
időpont: 
helyszín:

sp
or

tr
en

de
zv

én
y 

 
al

ap
ad

at
ai

megnevezés: 

típusa a jogszabályok értelmében: 

a mérkőzés biztonságát befolyásoló párhuzamos rendezvények megnevezése, jellemzői:

bi
zt

on
sá

gi
 

cé
ge

k

tervezett biztosítási létszám (biztonsági terv alapján):   fő
biztosítást vezető neve: 

cím: 

A minősítési javaslat szöveges indokolása: 

dátum:                    sportszervezet képviselőjének aláírása                                    

a szervező  minősítési javaslata (normál, fokozott, kiemelt)

az eseménnyel és a biztonsággal kapcsolatos egyéb információk (párhuzamosan megrendezésre kerülő 
rendezvények): 

vendégszurkolók számára biztosított jegyek száma:
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Sportrendezvény bejelentése 
 
A sportrendezvény: 

 megnevezése: 
 kezdete: 
 várható befejezése:  

A szervező (sportszervezet)  
 képviseletére jogosult személy neve  
 címe: 
 elérhetősége: 

A rendező szerv  
 megnevezése: 
 székhelye: 
 képviselője neve és elérhetősége: 
 nyilvántartási száma: 

A rendező: 
 neve: 
 elérhetősége (email, telefon): 
 lakcíme: 
 az elérhető belépésre jogosító igazolások száma: 

A kiadott belépésre jogosító igazolások száma: 
A résztvevők várható létszáma:  
A szurkolótáborok megoszlásának előrejelzése: 
A sportrendezvényen részt vevő nézők szervezett utaztatására tett intézkedéseket, illetve a nézők valószínűsíthető 
utazási módját és útvonala: 
Az egészségügyi biztosításért felelős  

 céget: 
 képviselőjüket: 
 elérhetőségét: 

 
A sportrendezvény szervezéséről az annak helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot legalább 
tíz munkanappal a sportrendezvény megtartásának tervezett időpontját megelőzően - nemzetközi vagy nemzeti kupa mérkőzés, illetve a bajnokság 
lebonyolítási rendszerében alkalmazott, a versenynaptár összeállításakor még figyelembe nem vehető helyosztó mérkőzések (rájátszás) esetén, ha a 
sorsolás és a mérkőzés között kevesebb, mint tíz munkanap van, a sorsolást követő munkanapon - írásban tájékoztatni kell.  
 
A tájékoztatási kötelezettség a szervezőt terheli. A bejelentéshez csatolni sportrendezvény biztonsági tervét, a helyszín leírását, vázlatrajzát, illetve 
igénybe vett útvonalakat. Az írásbeli tájékoztatásban foglaltak változásáról a sportrendezvény szervezője legkésőbb a sportrendezvényt megelőző 
ötödik napon köteles tájékoztatást adni A versenynaptárban nevesített kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény időpontját annak 
megrendezését megelőző 10 napon belül csak abban az esetben lehetséges módosítani, ha ahhoz az illetékes rendőri szerv előzetesen, írásban 
hozzájárult A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a szervezővel szemben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, ha a sportrendezvény 
szervezője sportszervezet.  A sportrendezvény szervezőjének írásbeli tájékoztatását a rendezvény helye szerinti rendőrkapitányság, a fővárosban a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság a beérkezés napján írásban továbbítja a Minősítő Bizottság részére. Ha a sportrendezvény több rendőrkapitányság 
illetékességi területét érinti, a sportrendezvény megtartásáról a sportrendezvény helye szerint illetékes valamennyi rendőrkapitányságot, illetve a 
fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot kell tájékoztatni. 
 



A biztonsági terv felépítése  
 
1. Előkészítő időszak eseményei 
2. Végrehajtási időszak elemei 
3. Értékelés végrehajtásának módja 
 
A biztonsági terv tartalmi eleme: 

 a sportrendezvény megnevezése, helye, időpontja és időtartama; 
 a biztosítás jogi alapja, a biztosítás célja; 
 a sportesemény biztonsági kockázat szerinti minősítése és a belső és külső együttműködés formái, csatornái; 
 az előző hasonló mérkőzés fő biztonsági tapasztalatai;  
 a rendező szerv, rendező megnevezése, képviselőinek neve és címe; 
 a rendezői állomány felkészítése és eligazítása, feladatok meghatározása; 
 a rendezvény helyszínének leírása és vázlatrajza; 
 a jegyértékesítési stratégiai elemei, így különösen a jegyértékesítés módja, a kiadható belépőjegyek 

szektoronkénti számát, a jegyek vásárlásához (elosztásához) kapcsolódó esetleges korlátozások; 
 a nézők összetétele és biztonsági kezelésük, információk a vendégszurkolókról; 
 a biztonságos lebonyolítást befolyásoló más rendezvények és azok kapcsolattartói; 
 a nézők és a hivatalos személyek parkolásának biztosítása, megoldása;  
 a sportrendezvény helyszínére való belépés és eltávozás rendje; 
 a közönségnek - különösen a fogyatékos nézőknek - a sportrendezvény helyszínén történő 

elhelyezése, az elhelyezés esetleges megváltoztatására vonatkozó előírások; 
 a sportrendezvényre be nem vihető tárgyak köre, a tárgyak őrzésének helye és az őrzés módja, valamint azokat a 

magatartásokat, amelyek tanúsítója a sportrendezvényről eltávolítható, vagy akinek a belépése megtagadható; 
 Szektorbeosztások meghatározása a sportrendezvényen való részvétel feltételei, a részvételre vonatkozó 

korlátozások, továbbá a sportrendezvény belső rendjére vonatkozó szabályok nyilvánosságra hozatalának módja; 
 beléptetés és a biztonságos távozás technikai végrehajtása és módja, 
 média és marketing előírások, együttműködés a résztvevőkkel;  A vezetési pont és az irányítás módjának 

meghatározása 
 a rendezésben közreműködők neve, létszáma, tevékenységük szabályai, a sportrendezvény biztonsága érdekében 

a rendező szerv, rendező által alkalmazni kívánt technikai-védelmi berendezések, azok alkalmazási módjának 
leírása; 

 szervező rendelkezése, illetve a mérkőzés lebonyolításában résztvevő szervezetek (létesítmény, 
katasztrófavédelem, egészségügyi biztosítás, hivatalos személyek, stb.)és személyek rendelkezésére álló adatai, 
a feladatainak meghatározása a végrehajtás módja és a feladatot végzők felelőssége; 

 az összeköttetés és információáramlás rendje; 
 a sportrendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó írásbeli kiürítési, 

menekítési terve, figyelemmel a fogyatékos személyek menekítésének biztosítására;  
 a rendezvény környezetében található közlekedési csomópontok vázlatrajza; 
 a rendezésben közreműködők elhelyezésének és alkalmazásának terve a mérkőzés idejére, valamint a mérkőzést 

megelőző és az azt követő időtartamra vonatkozóan; 
 a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített labdarúgó mérkőzés esetén a vendégcsapat szurkolóinak kísérését 

végrehajtó a rendezésben közreműködők elhelyezése és alkalmazásának terve a j) pontban foglalt időtartamra, 
valamint az utazásra vonatkozóan; 

 a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített labdarúgó mérkőzésekre utazó sportszervezet vagy annak biztonsági 
felelősével folytatott egyeztetés eredménye, valamint a rendezésben közreműködők igénybevételének módje, a 
vendégrendezők felhatalmazását és feladatai ellátásának rendje; 

 a sportrendezvény megszakítására, felfüggesztésére és befejezetté nyilvánítására vonatkozó sportszakmai 
eljárások; 

 a média-akkreditáció módja és működési területük pontos meghatározása; 
 az Stv. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti biztonsági szabályzatnak való megfelelésre vonatkozó adatok. 

 



A sportrendezvény biztonsági tervéhez a szervezőnek másolatban mellékelnie kell a külön jogszabályok által megkövetelt - 
a sportrendezvény helyszínére vonatkozó - hatósági engedélyeket, a forgatókönyvet és a pályarendszabályokat. 



                    
                                                                                                                    

Igazolás visszatartásról 
 
A Stv. 71. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak megszegése miatt, a Stv. 71. § (3) bekezdése alapján a 
……………………………………………………………………………………sportlétesítmény……………………………. részéről/szektorából a 
jogsértő magatartást tanúsító személy belépését megtiltották, illtetve a szabálysértőt eltávolították. A pályarendszabályokat és a 
jogszabályokat sértő magatartás előtt a résztvevőt felszólították magatartásának abbahagyására, de a rendezők utasításait és 
kérédseit nem hajtotta végre. Tekintettel arra, hogy az intézkedés alá vont személy a személyazonosságának megállapítását 
megtagadta, így az 54/2004. (III.31.) kormányrendelet 20. § (1) bekezdése alapján haladéktalanul értesítettük a 
Rendőrséget, egyidejűleg tájékoztattuk, hogy visszatartása a rendőrség megérkezéséig, de legfeljebb 3 órát tarthat. 
 
A rendőrség értesítésre került: 201 . ….. hónap …. nap ….. óra…… perc 
Az intézkedés alapját szolgáló cselekmény rövid leírása: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Az intézkedésben résztvevő rendezők neve, azonosítószáma: ………………………………………………                          
…………………………………………..………………………………………………………………………..                                                                   
Nevezett személyen testi sérülés látható-e?      igen                      nem                                                                                                                        
Ha igen, akkor az hol és milyen kiterjedésű, milyen panaszt okoz, mely testrészen keletkezett: 
……….…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………… 

A rendőrségnek történő átadás időpontja: 201 . ….. hónap …. nap ….. óra…… perc 
 
 
Kelt: ………………………………………………………., 201……..  ………………..hó ……………nap 
                                                  
Aláírások: 
Biztonsági vezető (nyomtatott betűkkel, aláírások, elérhetőségek): 

……………………………………………………….………………………………………………… 

Intézkedésben résztvevő rendezők adatai(név nyomtatott betűkkel, aláírások, elérthetőségek): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………. ….. 

A rendőrség képviselőjének igazolása a visszatartott személy átvételéről (név nyomtatott betűkkel, rendfokozat, aláírás, 
elérhetőség) 



8. számú melléklet: Közreműködők névsora 
Mérkőzés megnevezése (hazai/vendég): 

Mérkőzés ideje: 

Mérkőzés helye: 

Közreműködők alkalmazásáért felelős: 

szervezet: 

vezetője/képviselője: 

elérhetősége: 

 

ssz. Közreműködő neve 
Azonosító 

száma, 
ruházata 

Felállítási hely,  
feladat megnevezése 

Közreműködő aláírása 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe annak megállapítására,  hogy a csatolt  eredeti  elektronikus dokumentum BÁN
GÁBOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.09.19. 13.05.09


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BÁN GÁBOR
Születési hely: PÉCS III
Születési dátum: 1971.08.18.
Anyja neve: AMBACH SZIDÓNIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe annak megállapítására,  hogy a csatolt  eredeti  elektronikus dokumentum BÁN
GÁBOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.09.16. 10.40.15


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BÁN GÁBOR
Születési hely: PÉCS III
Születési dátum: 1971.08.18.
Anyja neve: AMBACH SZIDÓNIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe annak megállapítására,  hogy a csatolt  eredeti  elektronikus dokumentum BÁN
GÁBOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.09.16. 10.40.15


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BÁN GÁBOR
Születési hely: PÉCS III
Születési dátum: 1971.08.18.
Anyja neve: AMBACH SZIDÓNIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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