
TŰZRIADÓ TERV 
 

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. részére 
a XXI. VIDOR Fesztivál szabadtéri rendezvény helyszíneire  

 

 

A terv elkészítésének célja, hogy a rendezvényen résztvevők ismerjék egy adott tűz esetén való 

teendőiket, illetve veszély esetén a személyi sérülések elkerülése, tűz esetére a betartandó sza-

bályok rögzítése. 

 

I. Tűzjelzés 
 

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, az haladéktala-

nul köteles a tűzesetet késedelem nélkül bejelenteni (tel.: 112, vagy 105,) a miskolci segélyhívó 

központnak, a központ értesíti a Katasztrófavédelem megyei műveletirányító ügyeletét, akik 

riasztják a megfelelő tűzoltó egységeket az adott tűzesethez! 

 

A tüzet észlelő személy a tűzjelzés megtétele után köteles a telephely vezetőjét, vagy helyettesét 

haladéktalanul értesíteni, aki közben meggyőződik a tűzeset tényéről és ennek függvényében 

teszi meg a további intézkedéseket (pl. értesíti a magasabb vezetőt, gondoskodik a bent tartóz-

kodók értesítéséről, az épület kiürítéséről, a veszélyeztetett személyek tűztől mentes szabad 

térbe menekítéséről), azonban ez a körülmény nem befolyásolhatja a tűzjelzés azonnali végre-

hajtását. 

Tűz esetén a helyszínen tartózkodó munkavállalók közösen kötelesek azonnal a helyszínen tar-

tózkodó személyeket riasztani és a mentést elkezdeni. 

 

A tüzet jelző személy feladata 
A tűzeset bejelentése a fent leírtak szerint. 

Tűzeset bejelentése: 105 vagy 112 

A beavatkozó egységek a készenléti szolgálati telefonon keresztül közvetlenül is riaszthatók: 
− a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a 06 45/420-420 telefonszámon. 

 

II. A tűzjelzés tartalmazza 
− a tűzeset pontos helyét, 
− milyen anyag ég?  
− mekkora kiterjedésű a tűz? 
− hova terjedhet át? 
− emberélet van-e veszélyben, 
− a jelző személy nevét és telefonszámát.  

  



A vezetők feladata 

A rendezvény helyszínén feladatot ellátó vezető személyek (szervezők, biztonsági szolgálat) 

köteles az irányítási tevékenységet végezni. 

Ennek keretében: 

− megszervezni az rendezvény területén tartózkodó személyek értesítését, 

− a tűzeset helyétől függően a veszélyeztetett személyek tűztől mentes térre mentését, 

− értesíti az intézmény vezetőjét. 

− a veszélyeztetett terület kiürítése után a gyülekezési helyen létszámellenőrzést tart. 

− a kiérkező tűzoltó egységek tűzoltásvezetőjét tájékoztatja a már megtett, illetve még el 

nem végzett feladatokról (pl. Az áramtalanítás megtörtént-e? Maradt-e helyszínen men-

tésre váró személy?). 

 
A résztvevők feladata 

A tüzet észlelő személy köteles haladéktalanul gondoskodni a tűzeset bejelentéséről az I. pont-

ban leírtak szerint. 

A tüzet észlelő személy köteles élőszóban, hangjelzéssel értesíteni a közvetlen környezetében 

tartózkodókat, illetve a biztonsági személyzet valamely tagját, aki haladéktalanul értesíti a szol-

gálat vezetőjét, vagy helyettesé, illetve a szervezőket. A szervezők és a biztonsági szolgálat 

vezetői szükség esetén intézkednek a rendezvényterület kiürítéséről, a Tűzvédelmi Szabályzat 

5.3 pontja, illetve alapján a Biztonsági Terv 1.7 és 1.8 szakaszai szerint.  

Tűz esetén elrendelt kiürítés esetén a színpadtechnikai hangosítás igénybevételével, a műsor és 

zene megszakításával: „TŰZ VAN!, TŰZ VAN!, TŰZ VAN! Kérjük, kedves vendégeinket a 

menekülési útvonalakon hagyják el a rendezvény területét” szöveg bemondásával kell a részt-

vevőket és a látogatókat értesíteni. 

A veszélyeztetett területet minden résztvevő és látogató személy köteles a hozzá legközelebb 

eső kijáraton keresztül azonnal elhagyni. 

Az biztonsági szolgálat, illetve a polgárőrség tagjai, illetve a szervező intézmény helyszínen 

feladatot ellátó munkavállalói a kiürítési útvonalon vezényli és segíti a kiürítést, a veszélyezte-

tett területről történő mentést. Elvégzik a területének ellenőrzését, hogy nem maradt-e a veszé-

lyeztetett helyszínen menekítésre váró személy.  

  



Az ellenőrzési pontokon szolgálatot teljesítő személyek a feladatellátási helyükön biztosítják a 

helyszínt, valamint hogy a tűzeset helyszínén csak a tűzoltásban, mentésben résztvevők tartóz-

kodjanak; a tűz által veszélyeztetett területre a tűzoltásban résztvevőkön kívül senkit sem en-

gednek be! Gondoskodnak arról, hogy a rendezvényterületek kijáratai, megközelíthetőségük 

folyamatosan akadálymentesen megközelíthető legyen. 

A tűzoltóság kiérkező gépjárműfecskendői számára biztosítani kell a megfelelő felvonulási te-

rületet. A felvonulási terület a Kossuth Lajos utca felől a Vay Ádám körút – Hunyadi utca – 

Bocskai utca, illetve az Egyház utca – a Zrínyi Ilona utca – a Bocskai felé biztosított.  

A felvonulási területen esetlegesen ott parkoló és akadályt jelentő gépjárműveket a tűzoltó egy-

ségek kiérkezése előtt el kell távolítani.  

A tűz oltását a helyszínen készenlétben tartott tűzoltó felszerelésekkel haladéktalanul és mérle-

gelés nélkül meg kell kezdeni. A tűz oltását, az értékek mentését kizárólag emberélet veszé-

lyeztetése nélkül szabad megkezdeni! A kimentett értékek őrzéséről gondoskodni kell, amely a 

biztonsági szolgálat vagy a polgárőrség ezzel megbízott tagja lehet 

A közintézmények épületeit érintő tűzeset esetén a rendezvény biztonsági személyzetének ér-

tesítenie kell az intézmény vezetőjét, aki az intézményre vonatkozó tűzriadó tervben foglaltak 

szerint jár el.   

A tűz eloltása után, addig a helyreállítást nem szabad elkezdeni, amíg a területileg illetékes 

tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálója erre engedélyt nem ad, ha szükséges a helyszín biztosításáról 

gondoskodni kell. 

Értesítendő személyek: 

Kirják Róbert 30/684-3508 (ügyvezető) 

Kupecz József  70/619-7393 (műszaki asszisztens) 

Szatmári Károly  20/462-4332 (technikai koordinátor) 

Ács Péter: 30/684-3507 (műszaki vezető) 

Tiszai Mihály   20/971-7217 (Dominant Tiszai Kft. ügyvezető) 

Barabás Gábor  20/535-7027 (Dominant Tiszai Kft. helyettes vezető) 

Bogár Zsolt 20/987-9530 (Dominant Tiszai Kft. helyettes vezető) 

A kimentett értékek őrzéséért felelős: a biztosítást végző személyzet ezzel megbízott tagja 

 

  



III. Oktatás, feladatok 
A tervet az érintettekkel (pl. az intézmény dolgozóival, ellátottaival, a lakóegységben tartóz-

kodó személyekkel) évente egy alkalommal ismertetni és gyakoroltatni kell. 

IV. Főbb veszélyforrások 
a, dohányzási szabályok megszegése 

b, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó előírások megszegése 

c, gázpalackokra és gázfogyasztó berendezésekre vonatkozó előírások megszegése 

d, elektromos berendezések, rendkívüli időjárás, villámcsapás 

e, szándékos gyújtogatás 

f, tömegrendezvényen kialakuló pánik.  

 

Védekezési módok 
a, dohányzóhelyek kijelölése, dohányzásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 

b, a tűzvédelmi előírások, Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak betartatása 

c, kifogástalaneszközök használata, a gázfogyasztó készülékek előzetes ellenőrzése, 

d, ideiglenes építmények felülvizsgálata és szükséges javítások elvégeztetése szakemberrel 

e, terület folyamatos ellenőrzése 

f, előzetes tűzvédelmi oktatáson a rendezvény lebonyolításában feladatot ellátó személyek 
tájékoztatása, a lehetséges veszélyforrások részletes elemzésével, a szükséges és elvárt 
tevékenységek ismertetésével. A kiürítési protokoll pontos ismerete. 

V.  Egyéb tudnivalók 

Elektromos áramvételezési helyek tűzeseti lekapcsolásának helye:  

– a Kossuth téri rendezvények esetében (1. helyszín) 
= a Kossuth téri helyszínek esetében a kialakított áramvételezési pontokon 
= a Polgármesteri Hivatal tűzeseti főkapcsolójával 

– a Szabadság téri könnyűzenei koncert esetében (2. helyszín) 
= a színpad mellett kialakított ideiglenes kapcsolószekrény főkapcsolójával 

 
A tűzriadó terv egy példányát állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni, az abban foglaltak 

naprakészségét folyamatosan biztosítani kell. 

A tűzriadó tervben foglaltak betartása kötelező. 
 
Nyíregyháza, 2022. július 11. 
 
 
Jóváhagyom: ____________________________ 

szervező 
 


