
 
 
 
Tisztelt Intézményvezetı! 
 
 
A sajnálatos West Balkán szórakozóhelyen történt diszkótragédiát követıen rövid idın belül 
megjelent, és 2011. március 31.-tıl hatályos a Tőzvédelmi Szabályzat elkészítését elıíró 30/1996 
(XII.6.) BM rendelet módosítása, a 10/2011(III.28.) ÖTM rendelet. 
 
A Tőzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell az 50 fınél nagyobb befogadóképességő önálló építéső 
helyiség vagy ilyen helyiséget magában foglaló épület kiürítési számítással vagy azzal egyenértékő 
módon igazolt megengedett maximális befogadóképességet.  
 
További módosítás, hogy bıvült a kör, és mostantól kezdve „mővelıdési, oktatási, kulturális, sport, 
egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;” egyaránt Tőzriadó Tervet 
kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a létesítmény helyszínrajzát, azon  fel kell tüntetni: 
- tőzvédelmi eszközök, közmővek (villany, gáz)  központi elzárók helyét, továbbá a vízszerzési 
helyeket  
- kiürítési útvonalakat 
- helyiségek megengedett maximális befogadóképességét 
 
A Tőzoltóság várhatóan szigorítani fogja a fenti létesítmények ellenırzését, a rendeletben 
meghatározott dokumentációk hiánya esetén bírságot, rosszabb esetben a létesítményekben folyó 
tevékenység felfüggesztését rendelheti el.  
 
Ezek olyan feladatok, amelyek elvégzése szakirányú végzettséget igényelnek, ebbıl adódóan engedje 
meg, hogy felajánljam cégem nevében a jogszabályváltozás következtében szükségessé vált feladatok 
elvégzését. 
 
Az épületben található egyes helyiségek, a helyiségeket magában foglaló épületnek a maximális 
befogadóképességének, kiüríthetı létszámának meghatározhatósága érdekében az alábbi adatokra van 
szükség: 
 
 

• létesítmény jellege (funkciója) 
• létesítményben található épületek száma, amelyben olyan helyiség(ek) van(nak), ahol 50 

fınél több személy tartózkodik,  
• az épület méretadatai, szintszáma 
• az épületen belül a legtávolabbi és legközelebbi helyiségnek kijárati ajtótól való 

távolsága 
• létesítmény területén található olyan önálló építéső helyiség(ek) száma, ahol 50 fınél 

több személy tartózkodik,  
• a vizsgált helyiségek illetve az épületbıl kivezetı kijárati ajtó(k) méretadatai 
• létesítmény, épület(ek), helyiség(ek) méretarányos helyszínrajza   

 
   
 
A táblázatban csak azokat az épületeket, helyiségeket jelezze, amelyben jellemzıen 50 fınél többen 
tartózkodnak. 
 
Kérem, mennyiben ajánlati árra tart igényt, az alábbi adatokat részemre megadni szíveskedjék, az 
árajánlatot 24 órán belül megküldöm. 
 



Szempontok 
(csak az 50 fınél nagyobb 
befogadóképesség esetén) 

 
 

 
Megadott adat 

Létesítmény jellege,  mővelıdési, oktatási, kulturális, 
sport, egészségügyi és szociális 
Pl: iskola, 

 

Létesítményen belül épületek 
száma, épületek szintszáma, ott 
lévı személyek száma 

Pl: 1.sz. épület 
szintszám:…… 
méret…………(m2) 
személy:………(fı) 

 

Létesítményen belül, önálló 
építéső helyiség személyek 
száma   

Pl: ………..helyiség 
 
személy:………(fı) 

 

Méretadatokkal, léptékarányos 
helyszínrajz 

Pl: Méretarányos helyszínrajz van  
Pl: Méreteket a helyszínen szükséges 
felmérni 
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