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1. Tűzvédelmi Szervezet
Az ügyvezető igazgatók (továbbiakban, mint: főszervezők) felelősök az alkalmi zenés – táncos
rendezvény tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban
foglaltak végrehajtásáért. A rendezvény főszervezők kötelesek az alkalmi rendezvényre tűzvédelmi
szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni Az általános ellenőrzést a
főszervező műszaki területfelelős és az alkalmi rendezvény tűzvédelmi felelős egyeztetve végzi.

1.1. Főszervező műsorszervező felelős
 Köteles gondoskodni arról, hogy a jogszabályokban, szabályzatokban, szabványokban, tűzvédelmi
végzésekben foglalt rendelkezések végrehajtásra kerüljenek.
 Tudomására jutott tűz esetén azonnal tájékoztatja a főszervező műszaki területfelelőst, tűzvédelmi
felelőst. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűzet - amennyiben tűzeseti hatósági
bizonyítvány kérése szükséges - késedelem nélkül jelenti a hivatásos tűzoltóságnak. (a területileg
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek)

 Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség
esetén biztosítani a kárterület őrzését,
 Gondoskodik a jogszabályokban, szabványokban és tűzvédelmi határozatokban előírt tűzvédelmi
berendezések, eszközök beszerzéséről, üzemképes állapotban tartásáról.
 Ellenőrzi, vagy ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások megtartását, megtartatását.
 Jogosult személyesen részt venni tűzvédelmi ellenőrzésen.
 Gondoskodik a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról

1.2 Főszervező műszaki területfelelős:
 Köteles gondoskodni arról, hogy rendezvény helyszínen megépült ideiglenes építmények a hatályos
jogszabályokban, szabályzatokban, szabványokban, tűzvédelmi végzésekben foglalt előírásoknak
megfelelően valósuljanak meg.
 Az alkalmi rendezvény tartását az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé annak megkezdése
előtt a rendezvénytartási engedély kérelemmel egyidejűleg bejelenti vagy intézkedni a bejelentés
végrehajtására.
 Köteles a hatósági szemléken részt venni, vagy képviseltetni magát. A főszervező, vagy képviselője
nyilatkozat tételére jogosult.
 Gondoskodik arról, hogy a szabadtéri rendezvényi területen mentési célból szükséges közlekedő
területek, valamint közmű nyitó, záró szerelvények szükséges területei szabadon maradjanak.
 Közvetlen felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján
vállalkozásban végző / továbbiakban: tűvédelmi felelős/ felett.
 Tájékoztatja a tűzvédelmi felelőst a tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról.
 Hatásköre alapján felel az alkalmi rendezvény helyszín tűzvédelmi előírásainak betartásáért,
betartatásáért.
 Gondoskodik a jogszabályokban, szabványokban vagy tűzvédelmi határozatokban előírt tűzvédelmi
eszközök beszerzéséről, üzemképes állapotban tartásáról.
 Ellenőrzi, ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások megtartását, megtartatását.
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 Intézkedik az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
 Az alkalmi rendezvényi területen végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - szükség esetén
konzultálva a tűzvédelmi felelőssel - engedélyezi, vagy a munkát elrendelő által kiállított engedélyt
láttamozza. /1 számú melléklet /Szükség esetén tűzoltói felügyeletet biztosít.
 A tűzoltóság közreműködése nélkül magától megszűnt és tudomására jutott tűzet - amennyiben
tűzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késedelem nélkül jelenti a hivatásos tűzoltóságnak.
 A tudomására jutott tűz esetén azonnal tájékoztatja a főszervező műsorszervezési felelőst, tűzvédelmi
felelőst, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról, őrzéséről.
 Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi felelős meg nem
érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.

1.3 A tűzvédelmi felelős munkája megbízása alapján kiterjed:
 Az alkalmi rendezvényi területen közreműködő szervezők, rendezők, biztonsági szolgálat tagjai eseti
tűzvédelmi oktatására, felvilágosításra.
 A jogszabályi kötelezettségek megtartatásának ellenőrzésére.
 Közreműködik abban, hogy a rendezvény helyszínen épített ideiglenes építmények a hatályos
jogszabályokban, szabályzatokban, szabványokban, tűzvédelmi végzésekben foglalt előírásoknak
megfelelően valósuljanak meg.
 A tűzvédelmi szabályzat, biztonsági terv tűzvédelmet érintő részének jóváhagyásra való
előkészítésére.
 A főszervező műszaki területfelelős tájékoztatása alapján - az alkalmi rendezvény tartását
megelőzően - az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé történő bejelentés előkészítésére.
 Részt vesz a hatósági szervek eljárásain, a főszervező műszaki területfelelős által szervezett
tűzvédelmi ellenőrzésen. Önállóan is végez ellenőrzést. Amennyiben a főszervezők képviseletében
jár el a hatósági ellenőrzésen nyilatkozat tételére jogosult.
 Igény esetén véleményezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezési feltételeit.
Esetenként önállóan is engedélyez alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzést. Esetenként
láttamozza a rendezvényen szolgáltatást végző, vagy közreműködő által kiállított alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedélyt.
 Súlyos tűzvédelmi szabályszegés felfedése esetén azonnal intézkedik annak megszüntetésére, a
megszüntetésig a tevékenység végzését felfüggeszti, szükség esetén felelősségre vonást, vagy más
intézkedést kezdeményez a főszervező műszaki területfelelősnél.
 A rendezvény ideje alatt szükség szerinti folyamatossággal kapcsolatot tart a főszervezőkkel.
 Szúrópróba szerűen ellenőrzi az alkalmi rendezvényi területen szolgáltatást végzők tűzvédelmi
kötelezettségeinek megtartását, az általuk készenlétben tartandó kézi tűzoltó készülék meglétét,
érvényességét.
 Rendkívüli esemény során, a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság meg nem érkezéséig irányítja a
mentést, tűzoltást.

1.4 Diszkont depóvezető
 Felel az általa kiszolgált és felügyelt egységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
 Részt vesz, vagy képviselteti magát a felügyelete alá tartozó vendéglátó egységeknél végzett hatósági
ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
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 Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a főszervező műszaki területfelelős által
szervezett ellenőrzésen.
 A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet, ha szükséges jelenti a hivatásos tűzoltóságnak, minden
esetben a főszervező műszaki területfelelősnek, tűzvédelmi felelősnek, szükség esetén gondoskodik a
helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti a főszervező
műszaki területfelelősnek, tűzvédelmi felelősnek.
 Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, főszervező műszaki felelős, vagy a
tűzvédelmi felelős meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
 Szervezi a felügyelete alá tartozó munkaterületen dolgozók tűzvédelmi oktatását. Az oktatás
megtörténtének dokumentációs anyagát bemutatja a tűzvédelmi felelősnek.

1.5 Büfé vezető
 Felel az üzemeltetett helyiség, építmény tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
 Részt vesz a hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
 A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a hivatásos tűzoltóságnak, az főszervező műszaki
területfelelősnek, tűzvédelmi felelősnek, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A
tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti a főszervező műszaki területfelelősnek,
tűzvédelmi felelősnek.
 Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg
nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.

1.6 Szervező, rendező
 A munkája végzése során köteles a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni, megtartani,
megtartatni. Köteles a szervezett tűzvédelmi oktatáson részt venni.
 Tűzvédelmi szabálytalanság felfedését köteles azonnal jelezni a tűzvédelmi felelősnek.
 Közelében keletkező tűz észlelése esetén – amennyiben az a helyszínen rendelkezésre álló
eszközökkel nem oltható el - azonnal jelenti a hivatásos tűzoltóságnak, riassza a közelben
tartózkodókat, lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél. Az alkalmi
rendezvény belső rádióhálózatán, vagy egyéb módon azonnal értesíti a főszervező műszaki
területfelelőst, tűzvédelmi felelőst. Tűz oltáshoz igénybe veheti a helyszínen rendelkezésre álló
tűzoltó eszközöket. .A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti közvetlen munkahelyi
vezetőjének.

1.7 Rendezvényi területen szolgálatot ellátó biztonsági őr (rendész)
 A munkája végzése során köteles a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni,
 Tűzvédelmi szabálytalanság felfedését köteles azonnal jelezni a közvetlen vezetőjének, a tűzvédelmi
felelősnek.
 A résztvevők által engedély nélkül végzett nyílt lánggal járó tevékenység (tűzgyújtás, fáklyagyújtás,
pirotechnikai tevékenység, meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő
szerkezet üzemeltetetés) felfedése esetén köteles intézkedni a tevékenység azonnali megszüntetésére.
 Felügyeli a rendezvényi területen mentési célból szükséges kijelölt közlekedő területek szabadon
tartását.
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 Mentés- kiürítés esetén közreműködik annak gyors, biztonságos végrehajtásánál.
 Közelében keletkező tűz észlelése esetén – amennyiben az a helyszínen rendelkezésre álló
eszközökkel nem oltható el - azonnal jelenti a hivatásos tűzoltóságnak ( telefon : 112), riassza a
közelben tartózkodókat, lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél.
Az alkalmi rendezvény belső rádióhálózatán, vagy egyéb módon azonnal tájékoztatja közvetlen
munkahelyi vezetőjét. aki azonnal értesíti a főszervező műszaki területfelelőst, tűzvédelmi felelőst.
Tűz oltáshoz igénybe veheti a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket. A tűzoltóság
közreműködése nélkül eloltott, magától megszűnt tüzet is jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének.
 Távol tartja a bámészkodókat a bekövetkezett esemény helyszínétől.

1.8 Idegen vállalkozás munkavállalóinak tűzvédelmi tájékoztatása
 Az alkalmi rendezvény területen idegen vállalkozás (nem a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft által
üzemeltetett kereskedelmi egységek, fellépők, mutatványosok. stb.) emberei által végzett munka kezdetekor
tájékoztatni kell Őket a tűzvédelmi szabályzat reájuk vonatkozó előírásairól. A tájékoztatás a
közvetlen vezetőjük feladata, megkeresés esetén a tűzvédelmi felelős közreműködik a
tájékoztatásban.
 Amennyiben az idegen vállalkozás munkavállalói nem tartják meg a tűzvédelmi előírásokat, a
további munkavégzést fel kell függeszteni és azonnal értesíteni vezetőjüket.

2. Tűzvédelmi oktatás felvilágosítás
2.1 A főszervezők kötelesek biztosítani:
 Hogy az alkalmi rendezvény terület előkészítő munkáinál, valamint a rendezvény lebonyolításában
közreműködő saját foglalkoztatású, vagy általuk irányított területépítők, szervezők, rendezők, egyéb
munkát végzők a munkába állításkor oktatás keretében munkatevékenységi körükkel kapcsolatos
megelőző tűzvédelmi ismereteket, tűzoltás, mentés, kiürítés esetén követendő magatartási
szabályokat elsajátítsák. Megismerjék a mentési feltételeket, az esemény bekövetkezése esetén
értesítendő személyeket.
 Hogy a tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás a tűzvédelmi felelős közreműködésével munkaidőben
történjen meg.
 Hogy az oktatás megtörténte megfelelően dokumentálva legyen.
 Hogy az újfelvételes tűzvédelmi oktatása az alkalmazási szerződés aláírását követően munkavégzés
kezdetekor valósuljon meg.

2.1.1 Az oktatás követelményei:
 Az oktatást a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell szervezni és tartani, hogy a
munkát végző a tűzvédelmi ismereteket elsajátítsa, a készséget megszerezze.
 Az általános elméleti oktatás során a munkát végzőt a következőkre kell kioktatni :
• a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége
• az általános megelőző tűzvédelmi előírásokra, használati szabályokra,
• tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással , kiüritéssel, mentéssel, tűz oltással
kapcsolatos feladatokra,
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• tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatával kapcsolatos ismeretkre, (
elhelyezés, kezelés, működtetés, oltó anyagok – oltáshoz használható eszközök stb.)
• a dohányzás és nyílt láng használata szabályai megtartására,
• a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményei, felelősségre vonás módjaira.
• az oktatáson megjelent saját munkavállaló, általuk irányított foglalkoztatott az oktatás
megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását aláírásával ismeri el.
• a foglalkoztatott oktatásáról készült és általa aláírt nyilatkozatot tűzvédelmi felelős kezeli.
 A gyakorlati oktatás során a munkát végzőt a következőkre kell kioktatni
• a munkahelyi tevékenység helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére,
• a használt technika, technológia tűzvédelmi előírásaira,
• a tűzjelzés helyi módjainak lehetőségére, a tűzoltó készülékek, eszközök készenlétben tartási
helyeire, azok használatára, közművek főelzáróinak helyeire,
• kijáratok, vészkijáratok, menekülési lehetőségek,
ember, anyag menthetősége céljából
rendelkezésre álló kijáratok,
 Oktatás szempontjából újfelvételesnek kell tekinteni és munkavégzés kezdete előtt soron kívül
oktatásban kell részesíteni azt a személyt:
• akinél a tűzvédelmi hatóság oktatás tartását rendeli el.

2.2 Tűzvédelmi képesítéssel kapcsolatos feltételek.
 Az alkalomszerű rendezvény tűzvédelmi feladatának ellátására legalább felsőszintű tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni. Az alkalomszerű rendezvényen a
tűzvédelmi feladatok ellátása szolgáltatás igénybevételével történik. A szolgáltatási feladatot
közvetlen végzőnek az adott jogszabályban meghatározott felsőszintű tűzvédelmi képesítéssel kell
rendelkeznie. ( 9/2015.(III.25.) BM. r.)

3. Tűzjelzés
 A szabad területen frekventált helyen, a helyiségekben a vonalas telefonkészülék közelében jól
láthatóan a segélyhívásra igénybe vehető hívószámokat ki kell függeszteni (Általános segélykérő:
112, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107,)
 A tűz jelzésére - ahol ki van építve gyengeáramú tűzjelző rendszer - az épületen belül elhelyezett
gyengeáramú tűzjelző rendszer kézi tűzjelzés adói is használhatók.
 Az építményben vagy szabad területen keletkező tűz esetén, a tűzoltóság helyszínre hívásával (Tel.:
112 általános segélyhívó, vagy a 105, 104, 107 telefonszámok egyike) egyidejűleg az észlelőnek .
hangos szóval - kiabálással kell jeleznie a tüzet a közelben tartózkodók felé, azonnal értesíteni kell a
közelben tartózkodó a biztonsági szolgálat emberét, rendészt, szervezőt.
 A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
• a tűzoltási, mentési feladatot igénylő esemény pontos, címét, helyét (jelen esetben: Debrecen,
Nagyerdei Stadion Campus Fesztivál)
• jellegét (mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen mentési feladat szükséges: tűzoltás, műszaki
mentés)
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• emberélet van-e veszélyben, (épületben keletkező tűz esetén egészségkárosodás veszélyével
számolni kell)
• a bejelentő nevét
• a bejelentő telefonszámát, ennek hiányában lakcímét
• a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő
információt
 A tűzoltóság felé teljesített jelzésen, valamint a helyben végrehajtott riasztáson túl azonnal értesíteni
kell:
• Főszervező műszaki felelőst
• Tűzvédelmi felelőst (értesítési telefonszámokat az információs pontoknál el kell helyezni)
 A jelzések, jelentések végrehajtását követően intézkedni kell a menekülési, tűzoltási- felvonulási
utakon lévő kapuk, ajtók azonnali nyitására, szükséges kerítés szakaszok megbontására.

3.1. Tűzoltási, mentési feladatok:
3.1.1 A helyiség, épület, veszélyeztetett terület elhagyása, értékek mentése:
•
A tűzjelzés vétele esetén a munkát végző köteles: az általa használt elektromos készülékeket
feszültség mentesíteni, a közelben levő gáz főcsapot (palackos gáz esetén annak szelepét) és
gázkészüléket elzárni, pótolhatatlan iratokat biztonságos helyre elrakni, adatokat a számítógépen
elmenteni az adathordozó egységet biztonságba helyezni, a helyiségben tartózkodó arra
rászorulót a menekítésben segíteni, a helyiséget, épületet elhagyni vagy a lehetőségei alapján a
tűz oltását megkezdeni, terjedését gátolni. Palackos gáz használata esetén a palackot a
veszélyeztetett területről el kell távolítani. (a palackról a készüléket lecsatlakoztatni a palackot biztonságos
távolságra elvinni.)

•
•

Szabad területen keletkező tűz esetén, a területen tartózkodók a rendelkezésre álló menekülési
útvonalakon kötelesek minél gyorsabban, egymást segítve a veszélyeztetett területet elhagyni.
A tűz oltásában való közreműködés:
 A helyszínen tartózkodó személy a tűz oltásában, vagyoni értékek mentésében életkora,
egészségi, fizikai állapota alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével
köteles közreműködni. A közreműködés addig kötelesség, amíg a testi épségét, egészségét
az ott keletkezett füst, hő, keletkezett égéstermék gáz nem veszélyezteti.
 A veszélyeztetett építményben a tűz oltását haladéktalanul meg kell kezdeni a
rendelkezésre álló anyagokkal, készülékekkel.
 Tilos feszültség alatti elektromos berendezést, készüléket vízzel oltani. A tűz oltását
lehetőség szerint a tűzoltóság kiérkezéséig folytatni kell. A tűzoltóság kiérkezése után a
további teendőket a tűzoltás-vezető határozza meg.

3.1.2 Tűzoltó-készülékek, eszközök, felszerelések
•
•

Épületben, alkalmi sátras rendezvény helyszíneken, vendéglátó egységekben az ott keletkező tűz
oltására alkalmas tűzoltó eszközt, anyagot kell elhelyezni, állandóan üzemkész állapotban tartani.
A készenlétben tartási helyeken legalább az alábbi darabszámú 34 A-183 B, C oltásteljesítményű
kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani:
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o sátrakban 600 m2-ig legalább egy, 600 m2 felett minden megkezdett 600 m2 után további
egyet, a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után
legalább egy, a színpadon a feljáró közelében 50 m2-ként legalább egy, raktári területen egy,
öltözőkonténer 15 méteres körzetében egyet,
o a vezetési ponton 2 db 55A, 233B, C oltásteljesítményű kézi tűzoltó készüléket kell
készenlétben tartani.
• A rendezvényi helyszínen meglevő építmény esetében a kézi tűzoltó készülékek elhelyezéséről,
megfelelő állapotban való készenlétben tartásáról az építményt üzemeltető gondoskodik. A
rendezvényi sátrak italkiszolgáló pultjainál kézi tűzoltó készülék elhelyezése a pultot üzemeltető
vezető, a vendéglátó egységben a vendéglátóegység üzemeltetéséért felelős, zenekari színpad, öltöző
konténernél a színpadmester, raktári területen az azt üzemeltető feladata.
• Tűzoltó készüléket a veszélyeztetett hely közelében jól látható helyen kell elhelyezni. Eltorlaszolni,
rendeltetésüktől eltérő célra használni még átmenetileg sem szabad. Piktogrammal történő jelölése
nem szükséges.
• A rendezvényi területen készenlétben tartott kézi tűzoltó készülék csak érvényes szakvállalati
ellenőrzési címkével ellátott lehet.

3.1.3
•

Létesítményi tűzoltóság

A joghatályos előírás szerint a rendezvényszervező létesítményi tűzoltóság fenntartására nem
kötelezett. Tűzvédelmi hatósági döntése alapján a rendezvény frekventált időszaka alatt egy darab
középkategóriájú tűzoltójárművet köteles a helyszínen tartani az előírt személyzettel.

3.2 Tűzvédelmi Szervezet
•

Az alkalmi rendezvényszervező külön tűzvédelmi szervezetet nem tart fenn. A tűzvédelmi szervezet
feladatát a főszervező műszaki felelős, a tűzvédelmi felelős, katasztrófavédelmi ügyeletes egyeztetve
látják el. A tűzvédelemmel kapcsolatos költségek finanszírozása a főszervező kötelessége.

4. Tűzvédelmi ellenőrzés
•
•
•

•

•
•

A hatóság előzetes bejelentés nélkül tarthat ellenőrzést, melyről jegyzőkönyvet készít.
A főszervező műszaki területfelelős által szervezett tűzvédelmi ellenőrzésről jegyzőkönyvet
készíteni nem kell, a feltárt hiányosság azonnali megszüntetésére a helyszínen kell intézkedni.
A hatósági jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetésére szükséges intézkedés
megtétele - a főszervező műszaki felelős, tűzvédelmi felelős egyidejű tájékoztatásával - az adott
területfelelős (tevékenységet végző) feladata.
A tűzvédelmi felelős az általa végzett ellenőrzés során feltárt hiányosságról a helyszínen
tájékoztatja az intézkedésre jogosultat a hiányosság azonnali megszüntetésére. Súlyos
szabálytalanság felfedése esetén a tevékenység végzését azonnali hatállyal felfüggeszti. A
tevékenység folytatására a hiányosság megszüntetését követően kerülhet sor.
A munkahelyi vezetők napi munkájuk során rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi előírások
megtartását, intézkednek a feltárt hiányosság megszüntetésére.
Az ellenőrzéskor tapasztalt hiányosságok megszüntetésére azonnal intézkedni kell.
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5. Használati szabályok
5.1 Rendezvényi terület
•

•
•

•

A rendezvényi területen az alkalmi rendezvénytartási tervben (program füzet) meghatározott,
valamint ahhoz szervesen kapcsolódó tevékenységet szabad végezni és az ahhoz szükséges
anyagokat, eszközöket szabad tartani.
A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább a napi műsort követően
össze kell gyűjteni és a kijelölt helyre vinni.
A rendezvényi területen található építmények zárásakor ellenőrizni kell a sátor, vendéglátó egység
tűzvédelmi használati szabályainak megtartását. Az ellenőrzést a zárással megbízott, vagy ott
rendészeti feladatot teljesítő személy kötelesek elvégezni.
Ellenőrizni kell:
a. a szükséges áramtalanítás megtörtént, a világítást lekapcsolták
b. nem áll-e fenn olyan rendellenesség, ami tüzet okozhat,
c. illetéktelen személy nem maradt a sátorban, elzárt rendezvényi területen,

5.2 Épület:
•
•
•
•
•

Az alkalmi használatra rendelkezésre bocsátott épület vonatkozó állandó tűzvédelmi előírásai
megtartása mellett a jelen szabályozásban foglaltakat is figyelembe kell venni.
Az épületben csak a használatbavételi vagy alkalmi rendezvénytartási engedélyben meghatározott
tevékenységet szabad végezni, az ahhoz szükséges anyagokat, eszközöket szabad tartani.
A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább a munkaidő végén a kijelölt
helyre kell kivinni.
Az épület zárásakor a munkahely tűzvédelmi használati szabályainak megtartását az épületet záró
köteles elvégezni.
Ellenőrizni kell:
a. a szükséges áramtalanítás megtörtént, világítást lekapcsolták
b. nem áll-e fenn olyan rendellenesség, ami tüzet okozhat,
c. a bejárati ajtók megfelelően zártak,
d. illetéktelen személy nem maradt az épületben,
e. a tűzjelző rendszer üzemképes állapotban van. (ha van az épületben)

5.3 Ponyvaszerkezetű építmény
•

•

Az alkalmi használatra felépített tömegtartózkodásra szolgáló ponyvaszerkezetű építményre
vonatkozó előírások megtartása mellett a jelen szabályozásban foglaltakat is figyelembe kell
venni.
Az építményben csak az alkalmi rendezvénytartási engedélyben meghatározott tevékenységet
szabad végezni és az ahhoz szükséges anyagokat, eszközöket szabad tartani.
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• Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak írásban kiadott engedély alapján végezhető!
• A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább a munkaidő végén a kijelölt
helyre kell kivinni.
• Az építmény zárásakor a szórakoztató hely tűzvédelmi használati szabályainak megtartását a
ponyvaszerkezetű építményt záró köteles elvégezni.
• Ellenőrizni kell:
a. a szükséges áramtalanítás megtörtént, a világítást lekapcsolták
b. nem áll-e fenn olyan rendellenesség, ami tüzet okozhat,
c. a bejárati nyílások megfelelően zártak,
d. illetéktelen személy nem maradt az építményben,
A helyszínen felállított ponyvaszerkezetű építmény befogadó képességét a mellékletként csatolt kiürítés
számítása tartalmazza.

5.4 Kijárat, vészkijárat, menekítési útvonal
•
•
•
•

•

Üzemelési idő alatt a helyiség kijárati, vészkijárati ajtóját kulccsal, vagy retesszel lezárni nem
szabad. A sátornyílást kifűzött állapotban kell tartani.
A vészkijárati ajtókat oda helyezett bútorral, berendezési tárgyal eltorlaszolni, leszűkíteni még
átmenetileg sem szabad. .
Kiürítésre – menekítésre szolgáló útvonalon mobil asztalokat, székeket, ülőpadokat elhelyezni
nem szabad.
A kiürítési útvonalra eső ideiglenes kerítést úgy kell elhelyezni, hogy az a kijelölt szakaszokon
könnyen nyitható legyen. (műanyag gyorskötözővel az oszlopok összefoghatók)
A menekülési irányokat 1200x 600 mm-es méretű utánvilágító táblával jelölni kell. Az
utánvilágító táblákat áramellátás megléte esetén legalább 50 lux erősségű szórt fénnyel meg kell
világítani. Ahol elektromos hálózat nincs kiépítve, ott akkumulátoros hordozható lámpákat kell
használni megvilágításra.

5.5 Raktározás, tárolás
•
•
•

•

Éghető szilárd anyagot, éghető folyadékot vegyesen tárolni nem szabad.
Éghető anyag tárolását nem éghető anyagú állványon, polcon szabad végezni.
Nem éghető gázt tartalmazó gázpalack tárolását a Deppo területen belül a kijelölt helyen kell
végezni. ( széndioxod gázt tartalmazó gázpapalckok)
Éghető gázt (PB gáz) tartalmazó tartalék gázpalack tárolása a rendezvényi területen nem
engedélyezett.

5.6 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
•

Rendezvény idejére, használatra átengedett épületben Nyílt láng használatával járó szerelési,
javítási munkát végezni csak előzetes írásbeli „Engedély alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységgel járó munkavégzéséhez” engedély alapján szabad. /1 sz. melléklet/ Az engedélyt a
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rendezvény idején a főszervező terület műszaki felelős, vagy a rendezvény tűzvédelmi felelőse
adja ki, illetve külső vállalkozó által kiadott engedélyt láttamozzák.
• Műsoros rendezvény során nyílt láng használata, vagy pirotechnika alkalmazása esetén szükséges
az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedély megléte. Szabadban nyílt
lánggal járó tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni, míg pirotechnikai
eszköz használata esetén érvényes tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkezni kell.
• A rendezvényi helyszínekre az engedélyt a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő, műsoros
rendezvény esetén a műsoros rendezvény bonyolítója adja ki, a rendezvényszervező tűzvédelmi
felelősének láttamozásával. Az írásos engedélyt a munka végzésének ideje alatt a tűzveszélyes
tevékenységet elrendelő köteles a munkahelyen tartani. Az engedély egy példányát a rendezvény
tűzvédelmi felelősnek kell átadni.
• A rendezvényi területen a vendégek nyílt lánggal járó tevékenységet nem végezhetnek. (piknikezés,
kempingben gyertya, fáklya használat, a meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet

felengedése stb.) Ezen előírás betartását a rendészeti feladatott ellátók fokozottan ellenőrzik.

•

Engedélyező személy:
a./ a munka megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a munka végzése a tűzvédelmi
előírásoknak megfelelően van-e előkészítve,
b./ az engedélyen fel kell sorolni mindazokat a legfontosabb tűzvédelmi követelményeket,
amelyekre az elvégzendő munka során figyelemmel kell lenni.
c./ nyílt lánggal járó szerelési- javítási munkát csak megfelelő szakmai képesítéssel és érvényes
tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező
személy csak kifogástalan állapotban lévő
berendezéssel, munkaeszközzel végezhet.
d./ műsoros rendezvény tartása során a nyílt láng használatával, előadó részéről dohányzással
járó színpadi tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni.
f./ olyan helyen, ahol a nyílt láng használata tűz vagy robbanás veszéllyel jár, a munkát csak
abban az esetben szabad engedni, ha a veszélyeztetett környezetből az éghető anyagot
eltávolították, illetve a meggyulladástól védték, a munka megkezdése előtt a tűz és
robbanásveszélyt megszüntették.
g./ tűzveszélyes környezetben végzett nyílt lánggal járó munkához a munkát megrendelő a
kioktatott dolgozóiból felügyeletet köteles biztosítani.
h./ a munkavégzés helyén a munkát elrendelő a keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó
felszerelést, készüléket köteles a helyszínen készenlétben tartani.
i./ a munka befejezése után a tűzveszélyes munkát végző személy a helyszint és annak
környezetét köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és a munka befejezését az engedélyt
kiadónak és a láttamozónak jelenteni.

5.7 Általános használati szabályok
•
•

Elektromos főzőlapot, egyéb hőt fejlesztő villamos készüléket csak a kijelölt helyen, éghető
anyagú tartólap esetén, hőszigetelő alátéten szabad használni.
Gázkészüléket üzemeltetni csak szabványos nyomáscsökkentő használatával szabad. A
gázpalackhoz csatlakozó flexibilis gáztömlő hossza épületen belül a gázműszaki biztonsági
szabályzatban rögzített hosszúságnál hosszabb nem lehet. (1,5 méter)
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• Szabadban alkalmazott, elhelyezett mobil vagy elmozdítható gázfogyasztó készülékeknél 1,5 mnél nagyobb hosszúságú flexibilis tömlő hajlékony vezeték is megengedett, de a hossza a 6 m-t
nem haladhatja meg. A tömlővezetéket mechanikai sérülés ellen védett módon kell vezetni.
Vezetékes gáz esetén éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazásakor hőhatásra záró szerelvényt
kell a gázfogyasztó készülék elzáró és a készülék közé beépíteni. PB gáz esetén a hőre záró
szerelvény elhelyezése nem szükséges.
• Az üzemeltetett gáztüzelésű készülék elzáró csapját, gázpalack elzáró szelepét a tevékenység
befejezésekor el kell zárni.
• Világítás
a. A világítóberendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, illetve használni, hogy az tüzet ne
okozzon. Éghető díszítőanyagot a világítóberendezéseken elhelyezni nem szabad.
b. Mobil megvilágítókat úgy kell elhelyezni és mozgatni, hogy a hősugárzás irányának közelében
könnyen gyulladó éghető anyag ne legyen. A megvilágító lámpa (nem 230 V-os reflektor)
sugárzási iránya és sátorponyva között legalább 0,5 méter távolságot kell tartani. 230 V-os
reflektor esetén a távolság legalább 1,5 méter.
c. A nem folyamatos üzemű elektromos készüléket a használat végeztével feszültségmentesíteni
kell.

5.8 Dohányzás
•
•
•
•
•

Égő dohányt és gyufát tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol, az tüzet okozhat.
Az épületben, ponyvaszerkezettel fedet területen a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
A rendezvényi szabad területen a dohányzás megengedett.
A dohányzás tilalmául szolgáló területen dohányzás tilalmát táblával kell jelölni.
A helyiségben, sátorban való dohányzási tilalom betartását az ott felállított rendész ellenőrzi

5.9 Idegen vállalkozás által végzett munka.
•

•

Amennyiben idegen vállalat munkavállalói által rendezvényi területen megrendelt munkát
végeznek, csak a részükre meghatározott munkaterületen tartózkodhatnak. Ott a meghatározott
feladattól eltérő munkát csak külön engedély alapján végezhetnek. Kötelesek megtartani az adott
területre érvényes tűzvédelmi előírásokat.
Nyílt lánggal járó munkát csak kiadott alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló
engedély birtokában végezhetnek

5.10 Villamos berendezések
•
•
•

A villamos berendezést csak rendeltetésének, méretezésének megfelelően szabad használni
Olyan villamos berendezést, készüléket, amely használat közben önmagára vagy a környezetére
nézve veszélyes felmelegedést okozhat állandó felügyelet mellett szabad üzemben tartani.
Villamos berendezés és éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy a
berendezés üzemszerű, vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése, tüzet ne okozzon.
A csoportosan elhelyezett működtető kapcsolókat, biztosítékokat, az üzemrészeknek megfelelően
kell jelölni- kivéve az ideiglenesen szerelt berendezéseken.
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• Az elektromos berendezéseket (az ideigleneseket is) a vonatkozó szabvány előírások
megtartásával szabad szerelni. A javításokat is a szabványban foglaltak szerint kell kivitelezni.
• A rendezvényi területen ideiglenesen kiépített hálózati villamos berendezés végponti elosztó
szekrényig történő javítását csak a helyszínen ügyeletet tartó villamosan szakképzett személy
végezheti.
• A rendezvényi területen összeszerelt 60 m2 –nél nagyobb alapterületű sátrak, színpad fedések
fémesen egybefüggő tartó oszlopait legalább egy helyen le kell földelni. A földelést legalább 1
méteres fémruddal kell megoldani, és jól látható földelő vezetékkel összekötni. A nagyszínpadtető
tartó és traverz fémoszlopokat két helyen egymással ellentétes oldalon kell földelni.
• Az ideiglenes szerelésről a kivitelezőnek tűzvédelmi megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani.

5.11 Villámvédelem
•
•

•
•

Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével az
emberi élet elvesztésének kockázata szempontjából kell biztosítani.
Az ideiglenes építmény villámcsapások hatásaival szembeni védelmét norma szerinti
villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani. A védett területen elhelyezett fedés
vonatkozásában a fedés villámvédelmi földelésének szükségtelenségéről a villámvédelmi
felülvizsgáló nyilatkozik.
A kialakított villámvédelem megfelelőségét mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.
Az OTSZ szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére és
abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott
villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálója képesítéssel és érvényes tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkezik.

6. Helyiségek, szabadterek használatára vonatkozó előírások
•
•
•
•

•

A helyiségek használatára vonatkozó előírásokat az adott telephelyre, helyiségre a bérbeadó által
kiadott tűzvédelmi szabályozás tartalmazza.
A tűzvédelmi szabályozás rendelkezik a helyiség befogadó képességéről.
Az alkalmi sátrakra vonatkozó előírásokat a hatályos OTSZ tartalmazza.
Annak befogadó képessége a berendezést követően fennmaradó szabad terület alapján az
építmények általános tűzvédelmi követelményei figyelembe vételével készített kiürítés számítás
alapján kerül meghatározásra.
Szabadtéri rendezvény területen a vendégek által tűzveszélyes tevékenységet végezni (tűzgyújtás,
gyertya, fáklyás világítás, a meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet felengedése)

nem szabad. A műsorhoz kapcsolódó nyílt láng használat pirotechnikai tevékenység engedély
alapján végezhető!

6.1 Nomád Kemping
•

A kemping területének veszélyhelyzet esetén történő teljes kiürítését az aszfaltozott közlekedő
útvonalon kell végrehajtani. A közlekedő útra lakósátrat, más egyéb a közlekedést akadályozó
anyagot elhelyezni nem szabad.
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• A Kemping területen ideiglenes világítást kell létesíteni. Nyílt lángú világítóeszközöket használni
nem szabad.
• A Kemping területén tűzet rakni Tilos!
• A területen melegvíz ellátást biztosító olaj, vagy gáztüzelésű kazánt a tűzvédelmi előírásoknak
megfelelően kell telepíteni. Annak üzemét felügyelő személyeket kell kijelölni. A kazán
közelében egy darab 34 A-183 B, C oltásteljesítményű kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben
tartani.
• Elektromos üzemű bojler esetén kézi tűzoltó készülék elhelyezése nem szükséges.

7. Építmények mértékadó kockázati osztálya
•

•

•

A rendezvényi helyszínen alkalmilag használt építmények mértékadó kockázati osztályát
rendeltetés, a helyiségekben tartózkodó létszám, menekülési lehetőség, az ott lévő anyagok
tűzvédelmi jellemzői, a technológiából adódó állapotokat figyelembe véve kell meghatározni. A
mértékadó kockázati osztály meghatározása a rendezvényszervező feladata
A rendezvény megtartása céljából igénybe vett területen levő ideiglenes építmények kockázati
osztálya:
o 1500 fő befogadóképességnél nagyobb rendezvénysátor MK magas mértékadó kockázati
osztályba sorolt.
o 301 - 1500 fő befogadó képesség közötti létszámú rendezvénysátrak KK közepes mértékadó
kockázati osztályba sorolt
o 51 – 300 fő befogadó képesség közötti létszámú rendezvénysátrak AK alacsony mértékadó
kockázati osztályba sorolt
o 1 – 50 fő befogadó képesség közötti létszámú rendezvénysátrak NAK nagyon alacsony
mértékadó kockázati osztályba sorolt
o Vendéglátó és egyéb kereskedelmi egységek ideiglenes építményei: NAK nagyon alacsony
mértékadó kockázati osztályba sorolt.
Az ideiglenes építményekről, sátrakról tételes kimutatást nem kell összeállítani.

8. Tűzvédelmi jogszabályok megszegésének jogkövetkezményei
•
•
•

•

A tűzvédelmi szabályok és előírások betartása fegyelmi és anyagi felelősségre vonás terhe mellett
- külön felhívás nélkül is - minden magánszemély kötelessége.
A tűzvédelmi hatóság - tűzvédelmi szabályok megsértése miatt - helyszíni bírságot szabhat ki,
szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezhet a mulasztást vétő ellen.
A tűzvédelmi szabályok és előírások megsértőivel szemben a munkáltató saját hatáskörben
fegyelmi eljárást indíthat, szabálysértési eljárást kezdeményezhet. Fegyelmi eljárás lefolytatására a kezdeményezésre jogosultak feljegyzése alapján - a fegyelmi jogkört gyakorló jogosult. A
rendezvényen közreműködő vállalkozások tűzvédelmi szabálytalansága esetén a vállalkozás
tevékenységét a szabálytalanság meg nem szüntetéséig fel kell függeszteni. A felfüggesztés esetén
a tevékenységet tovább folytató ellen azonnal hatsági intézkedést kell kérni. Hatósági intézkedés,
szabálysértési feljelentés megtétele a főszervező műszaki területfelelős hatásköre. A hatósági
intézkedés megtörténtéig rendészeti zárlatot kell biztosítani.
Fegyelemsértést követ el:
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o aki a jogszabályok tűzmegelőzési rendelkezéseit, hatósági intézkedéseket nem, vagy nem
megfelelően hajtja végre,
o a megelőző tűzvédelmi szabályok érvényesítése szempontjából felügyeleti, vagy ellenőrzési
kötelezettségét vétkesen elmulasztja,
o aki tüzet észlel és azt szükség esetén a hivatásos tűzoltóság felé nem jelenti,
o aki a tűzjelzés lehetőségét, a tűzoltásban való közreműködést megtagadja, atűz oltását
akadályozza, a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg,
o a tűzoltási célra szolgáló felszerelést- eszközt rendeltetésétől eltérő célra használja, illetve
kijelölt helyéről eltávolítja
Debrecen, 2021. június 21.

Cég megnevezése:
1 sz. melléklet.
engedély száma:

/201

ENGEDÉLY alkalomszerű tűzveszéllyel járó munka végzéséhez
Az 54/2014.(XII.5.) BM. számú rendelettel kiadott OTSZ XVIII fejezet 91 pontban meghatározottak,
valamint a 202 év
hó
napján tartott helyszíni szemle alapján munkavégzési engedélyt
adok 202 év
hó nap
órától
óráig a
helyen
tevékenység végzésére az alább felsorolt tűzvédelmi előírások
maradéktalan betartása mellett:
A tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni, mindaddig, amíg a tűz vagy robbanásveszélyt el nem
hárították. A munkahelyen legalább db 34- A; 144 – B tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó
készüléket,
m3 homokot, szórólapátot,
liter vizet,
m2 vizes ponyvát kell készenlétben
tartani.
A tűzveszélyes munkák teljes idejére a munkaterület felügyeletére kirendelem:
További külön rendelkezések (részletesen fel kell sorolni a megelőző tűzvédelmi feladatokat):

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi
szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A
munka befejezését az engedélyt adónak jelenteni kell.
Munkát végző neve:
munkaköre
tűzv. bizonyítvány száma:
Debrecen, 202

év

hó

nap.
engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok folyamatos betartásáért büntetőjogi
felelősséget vállalok.
Debrecen, 202
év
hó
nap
munkát végző aláírása
Megjegyzés
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A külső vállalat által végzett tűzveszélyes munkavégzés esetében az engedélyt a KFT. illetékes
vezetőjének láttamozni kell. A helyi viszonyoknak megfelelő további előírásokat az engedély minden
példányán fel kell tüntetni. A fenti engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az
alábbiakkal egészítem ki:

A munkavégzést befejeztem, a területet tűzvédelmi szempontból átvizsgáltam.
Debrecen, 202
év
hónap
nap
óra
perc.
munkát végző aláírása

Tűzveszélyes tevékenység engedélyezés általános előírásai:
1.) Tűzveszélyes tevékenységet t i l o s végezni minden olyan helyen, ahol az
tűzet vagy robbanást okozhat.
2.) A tűz,- robbanás veszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez. kezdésétől
befejezéséig az engedélyező szükség esetén felügyeletet köteles biztosítani. A felügyelet biztosítása a
munkát elrendelő feladata.
3.) A tűzveszélyes tevékenységnél a munkavégzőnek az ott keletkezhető tűz
oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket kell készenlétben tartania.
4.) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és
annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan
körülményt megszüntetni, ami tűzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek, és a láttamozónak
be kell jelenteni.
5.) Az állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység végzési helyen kívül csak engedély alapján szabad
hegesztést és építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó tevékenységet végezni.
6.) Az engedélyben elő kell írni, hogy a tűzveszélyes munka időtartama alatt
állandó vagy időszakos felügyelet szükséges.
7.) A tűzveszélyes tevékenység helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól
és a hulladékoktól. A tevékenység helyétől a gyúlékony anyagokat legalább 3 m-re kell
eltávolítani, amennyiben az eltávolításra nincs lehetőség azokat nem éghető anyagú takaróval, vagy
vizes ponyvával kell letakarni.
8.) Magasban végzett hegesztésnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló
szikra tűzet ne okozzon. Az elektródavégek elhelyezésére egy fémedényt kell
készenlétben tartani. Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot
legalább 3 méter sugarú körzetben vízzel fel kell locsolni, vagy nem éghető anyagú takaróval le kell
takarni. Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezetéket a hegesztési födém szint
áttörésnél le kell zárni.
9.) Tűzveszélyes folyadékot tároló edény hegesztésénél fokozott figyelmet kell
fordítani a szabályok betartására. Annak veszélytelenségéről a munkát engedélyező is köteles
meggyőződni.
10.) Hegesztési munkát csak olyan dolgozó végezhet, akiknek hegesztői
képzettsége és érvényes tűzvédelmi szakvizsgája van.
11.) Ha a munkánál további rendszabályokat is alkalmazni kell, azt az engedélyben részletesen
kell előírni.
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2 számú melléklet
Sátrakra vonatkozó előírások
 Bejárat közvetlen a szabadból. Menekülési lehetőség a bejárati közlekedő területen át közvetlen
a szabadba.
 A sátorban dohányozni tilos!
 Nyílt lánggal járó tevékenység (pirotechnika) csak alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
végzésére szolgáló engedély alapján lehetséges.
 Sátorban veszélyes anyagot elhelyezni, tárolni, használni nem szabad.
 Ülőhelyet egymáshoz rögzített székekkel, vagy sörpaddal kell megoldani. A széksorok távolsága
legalább 1 méter kell, hogy legyen.
 Sátorban PB gázzal üzemelő készüléket használni nem szabad.
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