
Katasztrófavédelmi és 
tűzvédelmi biztosítás a 

gyakorlatban 



Katasztrófavédelem 

Előadás címének értelmezése 

 

 TŰZOLTÓSÁG 

 

 POLGÁRI VÉDELEM 

 

 IPARBIZTONSÁG 



Szabályozás 
 1996. évi XXXI. Tűzvédelmi törvény 

 2011. évi CXXVIII. Katasztrófavédelmi törvény 

 28/2011. (X. 6.) BM rendelettel kiadott Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat 

 30/1996. (XII. 6.) BM a tűzvédelmi szabályzat 
készítéséről 

 Eltérési engedélyek, hazai szabályozások 

 Különböző nemzetközi sportszervezetek egyedi 
előírásai (UEFA, LEN, FINA) 

 173/2011. (VIII. 24.) Kormány rendelet a polgári célú 
pirotechnikai tevékenységekről 



Szabad tér – Zárt tér 
 Szabad tér: 

 

 Kajak- kenu pálya 

 

 Zárt tér: 

 

 Kosárlabda csarnok 

 

 Futball stadion hogyan van szabályozva? 



Akkor mi is szabályozza létesítést? 

 Országos Tűzvédelmi Szabályzat az alapokat lerakja 

 OTÉK 

 Egyedi előírások 

 Egyedi elbírálások 

 Nemzetközi előírások betartása 

 



Mi szükséges a működéshez a 
mindennapokban? 

 Tűzvédelmi Szabályzat 

 Tűzriadó Terv 

 Kiürítés számítás 

 Kiürítési Terv 

 Tűzriadó gyakorlat 

 Tűzvédelmi eszközök, berendezések 

 Tűzvédelmi Oktatás / elméleti és gyakorlati képzés 



És egy mérkőzésen…… 
 Ugyanezeket kell ismerni……… 

 ……..csak más szereplőknek…………. 

 Szervezőknek 

 Biztonsági személyzetnek 

 Tűzvédelmi biztosítást végzőknek 



Tűzvédelmi biztosítás 
 Tűzoltói képesítéssel rendelkező szakemberek 

 Közlekedési – menekülési útvonalak ellenőrzése 

 Menekülő kapuk ellenőrzése 

 Tűz esetén a tűz továbbterjedésének megfékezése 

 Tűzoltó eszközök használata 

 Pirotechnikai eszközök hatástalanítása 

 Kiürítésben és menekítésben való segítségnyújtás 

 Beavatkozó  állománnyal való közreműködés 



Kiürítés-közlekedési útvonalak 



Kiürítés-menekülő kapuk 



Részleges vagy teljes kiürítés 

 A létesítmény, stadion, helyszín kiürítés számítása adja 
az alapadatokat fontos mindenkinek megismerni a 
szektorok befogadóképességét. 

 Kapuk átbocsátóképessége meghatározó 

 Szektorból  -  stadionon kívülre 

 Szektorból  -  pályára 

 Teljes kiürítés összes kapu használatával, melyek 
számításba vannak véve illetve jelölve vannak. 



Pirotechnika 
Jelenlegi szabályozás értelmében 



Szabályok 
 Egész évben külön engedély nélkül megvásárolható, 

birtokolható az 1. pirotechnikai osztályba (nagyon csekély 
veszélyességű termékek) tartozó termékek 14év 
felettieknek, a 2. pirotechnikai osztályba (csekély 
veszélyességű termékek) tartozó termékek 16év feletti 
személyeknek. Az engedély nélküli felhasználás azonban 
igen korlátozott. Az 1. ill. 2. osztályba tartozó termékeket 
nem szabad felhasználni tömegközlekedési eszközön, 
közutakon (utcákon, tereken, hidakon), sportpályákon, 
köz- és egyházi intézményekben, kikapcsolódásra és 
szórakozásra szolgáló helyeken,kivéve december 31. 18.00 és 
január 1.06.00 óra között. Egy magánszemély összesen 
nettó 1 kg robbanóanyagot tartalmazó terméket 
birtokolhat. 



megtisztelő figyelmüket! 


