
 

 

Tűzvédelmi előírások! 
 

 

 

1. A Gödöllői Művészetek Háza területén mindenkinek be kell tartani a tűzvédelmi 

szabályzatában foglaltakat. Amennyiben ezt valaki megszegi, azzal szemben az 

intézmény eljárást kezdeményezhet.  

2. A tűzvédelmi szabályok be nem tartásából adódó eseményekért az intézmény 

felelősséget nem vállal, ill. kártérítési kötelezettség nem terheli. 

3. A tűzvédelmi szabályzat megtalálható a műszaki vezetőnél. 

4. Az intézmény területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos! 

5. Dohányozni csak az erre megjelölt helyen szabad. 

6. Tűz esetén a tűzbejelentés tartalma: 

 a tűzeset pontos helye (címe, kerület, utca, házszám) 

 a tűz jellege (mi ég) és terjedelme 

 a tűz mit veszélyeztet 

 emberélet van-e veszélyben 

 a jelentő személy neve és az igénybevett telefonszáma. 

7. Az intézmény területén jellemzően 6kg-os ABC porral oltó készülékek vannak 

elhelyezve.  

8. A menekülési útvonalakat, kijáratokat piktogramok jelzik. 

9. Munkavédelmi szempontból a munkavédelmi szabályzat és a színházművészeti 

biztonsági szabályzat előírásai az irányadóak. 

A rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírások: 

  
10. Kulturális rendezvényt, előadást, stb. csak az e célra alkalmas, a tűzvédelmi 

követelményeknek megfelelő létesítményben szabad tartani.  

11. A színpadon a közreműködők számát úgy kell tervezni, hogy lehetőleg minden 

négyzetméterre csak egy személy jusson, az alapterületbe nem számit bele a hátsó és az 

oldalsó színpad területe.  

12. A próbákon és az előadásokon jelen kell lennie az intézmény vezetőjének vagy 

intézkedésre jogosult helyettesének és egy személynek, aki a villamos berendezések 

kezelésében jártas. 



 

 

13. A rendezvény befejezése után, a létesítmény vezetője által kijelölt személyek kötelesek 

átvizsgálni a létesítményt és a tüzet, okozható szabálytalanságokat meg kell szüntetni.  

14. A közlekedési utak a kijárat felé mutató irányjelzőket jól látható módon kell elhelyezni.  

15. A büfé helyiségben vagy részben az asztalokat és székeket úgy kell elhelyezni, hogy 

köztük a kijárat irányában legalább 1 m széles út legyen.  

16. A nézőteret úgy kell kiszámítani, hogy a helyiség alapterületéből le kell vonni azt az 

alapterületet, melyet a különböző díszletek; berendezései tárgyak (emelvény, vetítőgép, 

stb.), továbbá a kiürítési útvonal és a kijárati útvonal elfoglal.  

17. A nézőtéren a dohányzást nem szabad megengedni. A nézők számára-dohányzó 

helyiséget vagy részt kell kijelölni, melyet szabványos táblával jelölni kell. A 

helységben egy nem éghető anyagú, vizet, tartalmazó edényt kell elhelyezni. 

18. A nem állandó előadás céljára szolgáló helyiségekben a székeket, padokat nem kell 

rögzíteni a padozathoz.  

19. Az előadás megkezdése előtt a közönség közlekedésére szolgáló kijárati ajtók zárjait ki 

kell oldani, míg a létesítményből a közönség nem távozik. 

20. A kijárati ajtókat lezárni nem szabad.  

21. A „KIJÁRAT” feliratot eltakarni nem szabad. 

22. A színpadon csak a szerep követelményeinek megfelelően szabad dohányozni, gyertyát, 

fáklyát gyújtani és használni.  

23. Dohányzás esetén vizet tartalmazó hamutartót kell elhelyezni. 

24. A színpadi dohányzást és tűzveszélyes cselekményt a létesítmény vezetője írásban 

köteles engedélyezni.  
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