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Zenés, táncos rendezvények tűzvédelme
1. Rendelet hatálya
A budapesti színhelyű West Balkán szórakozóhelyen 2011. január 15.-én 3 fiatal hunyt el és 13 személy sebesült
meg. A kormány a bekövetkezett tragédia következményeként kiadta a zenés, táncos rendezvények
működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormány rendelet, amely 2011. március 16.-án
hatályba lépett.
A rendelet nem mindegyik szórakozóhelyre terjed ki, hanem bizonyos befogadó képesség, résztvevő létszám
felett kell alkalmazni, azaz:
- ha a rendezvényt 300 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségben tartjuk,
- ha az építményen bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható (pl. híd, kilátó) [1],
- ha a szabadban tartotta résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.
A rendelet ugyanakkor nem terjed ki a gyülekezési, választás, egyházi, vallásfelekezeti (szertartások), családi,
közoktatási intézményekben tartandó rendezvényekre.
A rendezvények szervezésénél megkülönböztetünk rendszeres és alkalmi rendezvényt. Az alkalmi legfeljebb 10
egymás követő napon tartott rendezvényt jelent.
Új létesítésű szórakozóhelyeknél a létszám megállapításnál a 3 fő/m2 vendégek által használt területet vehetjük
figyelembe [2]. A meglevő, működő helyszíneknél és szórakozóhelyeken a helyiség(ek) befogadóképességét az
épület adottságai alapján elkészített kiürítés számítás határozza meg.
Az új kormányrendelettől függetlenül a korábbi szabályok továbbra is érvényben vannak, amelyek alapján a
tűzvédelmi szabályzatokat illetve a rendezvények bejelentését szükséges elvégezni.
A kormányrendelet hatálya alá nem tartozó rendezvényeknél is tűzvédelmi szabályzatot [3] kell készíteni, ha a
munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatunk, vagy ha ötvennél
több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetünk [4], amelynek bizonyos esetekben melléklete a
tűzriadó terv. (Tűzriadó tervet kell készíteni, ha egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat, vagy az
időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy
tartózkodhat.)
A művelődési, a sport, az oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek
megfelelő rendezvényekre (vásár, bemutató, kiállítás stb.), illetőleg az 500 főnél nagyobb befogadóképességű
nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sport rendezvényekre a
vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban
meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos
önkormányzati tűzoltóságnak megküldeni [2]. Ebben az esetben a rendezvény szervezőjének a bejelentésben az
alábbiakat kell kidolgoznia: kiürítés és tűzterhelés számítást, a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek
léptékhelyes alaprajzait és a kiürítésre számításba vett kijáratok elhelyezkedését és méretét, a kiürítés
lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait, a tűz esetén szükséges teendőket, a tűz jelzésének és
oltásának módját.
2. Engedélyeztetés a Kormányrendelet alapján
Fontos tudni, hogy az engedélyezetés határideje 20 nap, amelybe hiánypótlás esetén nem számítanak bele azok a
napok. Az engedélyt a területileg illetékes jegyző adja kim aki szakhatóságként bevonja a népegészségügyi
intézetet, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget (zajvédelem, esetlegesen környezetre
veszélyes anyagok használata, stb.), tűzvédelmi hatóságot, rendőrséget és az építésügyi hatóságot. (Meglevő
építmények esetén az építési hatóság nem működik közre, ha a jelen engedély iránti kérelem benyújtását
megelőző hat hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott ki az építményre.)
Az építményben, építményen történő rendezvény esetében az építmény üzemeltetőjének, szabadtéri
rendezvénynél a rendezvényszervezőnek kell kérelmezi az engedélyt.
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3. Tűzvédelmi vonatkozású iratok
A kérelem több adatot felsorol, köztük tűzvédelmi szempontból a befogadóképesség meghatározást, a
tűzvédelmi szabályzat és az építészeti dokumentáció csatolását [5].
Az építészeti tűzvédelmi dokumentáció tartami követelménye a következő:
- az építmény megközelíthetősége,
- oltóvízellátása,
- tűzveszélyességi osztályba sorolása,
- épület tűzállósági fokozata,
- az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paraméterei,
- a tűzszakaszok elhelyezkedése,
- kiürítési számítás,
- épületgépészeti kialakítás,
- villámvédelmi rendszer,
- a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó megoldásokat.
A tűzvédelmi dokumentáció elkészítéséhez minden esetben szükség van az építészeti dokumentációra (meglevő
megvalósulási tervek vagy felmérés alapján), mert csak abból derülnek ki az építményre vonatkozó műszaki
paramétereket (pl. alkalmazott épületszerkezetek, kiürítésnél figyelembe vett útvonalak és ajtók szélessége, stb.).
A tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell [3]:
- a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit,
- a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására
vonatkozó szabályokat,
- a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi
övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati
szabályokat, előírásokat,
- a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,
- az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve
előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását,
- a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési
követelményeket,
- a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait,
- a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait,
- a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló
rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális
befogadóképességet.
A meghatározott esetekben a szabályzat melléklete a tűzriadó terv, amelyben rögzíteni szükséges:
- a tűzjelzés módját,
- a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját,
- a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés,
rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.),
- a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra),
- a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos
berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével.
A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint az érintettekkel gyakoroltatni kell és annak
eredményét írásban szükséges rögzíteni. Ezen felül a Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell
elhelyezni.
Az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzo(ka)t és annak szöveges leírását a
közösségi tereken el kell helyezni.
4. Hatósági ellenőrzések és szankciók
A rendszeres rendezvények területén három ellenőrzést kell tartani egy évben a tűzvédelmi hatóságnak: egyet a
rendezvény időpontján kívül, kettőt a rendezvény időpontjában. Az alkalmi rendezvényeket szúrópróba szerint
fogják ellenőrizni.
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Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok jegyzőkönyvezésre kerülnek. A jegyzőkönyvbe foglalt hiányosság
súlyosságától függően a tűzvédelmi hatóság többfajta intézkedést alkalmazhat:
- figyelmeztetés,
- felszólítás,
- helyszíni bírság kiszabása,
- tűzvédelmi szabálysértési eljárás megindítása,
- tűzvédelmi bírság kiszabása,
- rendezvény azonnali felfüggesztés.
5. Összefoglalás
A rendezvények megtartása már csak a pontos és naprakész tűzvédelmi iratok elkészítése mellett végezhető. A
rendezvények megtartásának helyszíne sokrétű lehet a régi gyárterülettől a legexkluzívabb helyszínig, de minden
egyes helyszínnél szem előtt kell tartani az élet védelmét, amely csak jól átgondolt és előre elkészített anyagok
mellett biztosítható. A tűzvédelmi berendezések, tűzoltó technikai eszközök használata, a menekülési útvonalak
és ajtók biztosítása és a személyzet tűzvédelmi oktatása elengedhetetlen és nem megkerülhető egyetlen
rendezvényhelyszín esetében sem. A tűzvédelmi tervezés és előkészítés összetettsége miatt javasolt, hogy a
rendezvények és rendezvényhelyszínek iratainak elkészítését szakember állítsa össze.

Rauscher Judit
okl. építészmérnök
tűzvédelmi tanácsadó
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