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ALÁÍRÓLAP
Jelen biztonsági terv a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
módosított 1996. évi XXXI. törvény, valamint a módosított 30/1996.(XII.6.) BM
rendeletben megfogalmazottak alapján készült, figyelembe véve a módosított 23/2011. (III.
8.) kormányrendelet és az 54/2014. (XII.5) BM rendelet, illetve a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI
rendelet előírásait.
Valamennyi rendezvényelemre vonatkozik azonban az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról). Kijelenthető, hogy a rendezvény szabadtéri
rendezvénynek minősül (4. §. 124 rész), melyre az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 207215 §.vonatkozik. Mivel a zenés-táncos rendezvényelemeknek sem a területe, sem a
résztvevők létszáma nem haladja meg az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 4. §. 72. részben
meghatározott 10 000 főt, vagy a 20 000 m2-t, ezért a rendezvény (és egyes elemei sem)
nem tekintendő kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvénynek.
Tűzvédelmi szempontból a 30/1996. (XII. 6) BM rendelet alapján, a rendezvényre
tűzvédelmi szabályzatot és tűzriadó tervet is kell készíteni. A fentiek figyelembevételével
jelen dokumentum egységes szerkezetben tartalmazza:
1. A Budaörs Fesztivál rendezvény egyes elemeire, helyszíneire a 23/2011. Kormányrendelet
szerinti biztonsági tervét,
2. A teljes rendezvényre vonatkozó, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által előírt
„tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket”,
3. A teljes rendezvényre vonatkozó, a 30/1996.(XII. 6) BM rendelet által előírt tűzvédelmi
szabályzatot és tűzriadó tervet.

A biztonsági terv célja:
A rendezvény programjait látogató közönség élet és testi épségének megóvása, a különböző
veszélyhelyzetek alkalmával foganatosítandó védelmi rendszabályok meghatározása,
valamint a biztosítási feladatokat ellátó szervezetek tevekénységének összehangolása.
A rendezvény lebonyolítását akadályozó veszélyeztető tényezők, veszélyhelyzetek:


rendkívüli időjárási helyzet



bombafenyegettség, terrorhelyzet



tömeges pánik



rendezvény helyszínén kialakuló tűz
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Véleményező, egyetértő szervezetek:
A biztonsági tervet megismertem, a benne foglaltakat magamra és az általam képviselt
szervezetre kötelezően ismerem el:

Zsák András

Erdélyi János

rendezvényszervező

közterület-felügylelet

Prauda Attila
biztonsági szolgálat vezetője

A mellékelt tervet az alábbi szervezetek részére megküldtük:


Budaörs Város Önkormányzata Közterületfelügyelet



Budaörs Városi Rendőrkapitányság



Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság)
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1. Kapcsolatok
Rendkívüli esemény esetén a rendezvényt leállítani jogosult személy:
Wittinghoff Tamás polgármester, telefonszáma: 06-20/942-4325
Zsák András szervező, telefonszáma: 06-20/250-2389
Géczy-Gaál Szilvia, telefonszáma: 06-20/933-6773
mint rendezvényszerző (9 fő)

A rendezvényt biztosító biztonsági cég:
Controll Side Szolgáltató Kft. (10 fő)
(székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 123.)
Fazekas Csaba ügyvezető, telefonszáma: +36 20 /944-7496

Budaörs Rendőrkapitányság ( th: 2040 Budaörs Szabadság út 141.)
(közterületi járőrszolgálat)
Rendőrkapitányság ügyelete, telefonszám: 06 23/505-400

Budaörs Közterületfelügyelet (12 fő)
Erdélyi János közterületfelügyelet vezető, telefonszáma: 06-20/402-3450

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület
Petró Tibor ny.pv.alez., telefonszáma: 06-30/577-1059

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság (2030 Érd,
Fehérvári út 79. tel: 06-23/524-570) Rózsa Gábor tű.alez. parancsnok, telefonszáma: 0630/521-7074

Orvosi ügyelet (egészségügyi biztosítást végző) (3 fő)
Falcon Medical Zrt. Pintér Zsolt ügyvezető igazgató, telefonszáma: 06 -70-626-7345…

Elektromos lekötés és ellátás biztosításáért felelős:
Pavit-Vill Kft. Vitányi Gábor, telefonszám: 06-20/915-7932)
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2. Alapadatok
A rendezvény helyszíne:
A rendezvény időpontja:
A rendezvény fajtája:
A rendezvény jellege:
Felelős szervező neve:

2040 Budaörs, Szabadság út Károly Király- Kisfaludy út között
2017. augusztus 26. 10:00-24:00
kulturális rendezvény
nyilvános
Zsák András főszervező

3. A rendezvény tartalmi leírása és forgatókönyve
Idén 20. alkalommal rendezzük meg Magyarország egyik legnagyobb ingyenes kulturális
rendezvényét Budaörsön A forgalom elől augusztus 26-án a főutca egy szakasza a Károly
király út és a Petőfi Sándor utca között, hogy az autók helyett a családok és a fellépő
művészek, kirakodóvásár, légvár és vásári fajátékok és a kézművesek foglalhassák el. Az
Idesüss, Budaörs Napja! rendezvénnyel - már hagyományosan - búcsúztatják a szünidőt
Budaörsön. A rendezvény még a szokásosnál is jobban koncentrál a gyermekekre, családokra.
A nap legnagyobb részében a programok róluk szólnak majd. A rendezvény során kézműves
foglalkozások, streetart, világzene és még számos érdekes program várja a látogatókat. A nap
záróvendége a PASO zenekar lesz a hagyományos nyárbúcsúztató egynapos fesztiválon,
ahova mindenkit szeretettel várnak. A rendezvény részletes programja az alábbiak szerint
alakul.
4. Forgatókönyv
Nagyszínpad programok:
950

RENDEZVÉNY NYITÓ- KÖSZÖNTÉS – PROGRAMISMERTETÉS
MŰSORVEZETŐ: A BUDAÖRS RÁDIÓ MŰSORVEZETŐI

1000

GYEREKKONCERT (50 PERC)

1100

GYEREKELŐADÁS

1200
1230
13.00
1500
1630
17,30-18,30

HELYI EGYESÜLETEK BEMUTATÓJA
HELYI EGYESÜLETEK BEMUTATÓJA
HELYI EGYESÜLETEK BEMUTATÓJA
GYEREKKONCERT (45 PERC)
KONCERT (60 PERC)

TŰZOLTÓ BEMUTATÓ

1800

BUDAÖRSI FÚVÓSZENEKAR ( SZABADSÁG ÚT KÖZEPÉN )

1900

BLAHA LOUISANA KONCERT 60 PERC (UTÁNA 30 PERC
BEÁLLÁSI LEHETŐSÉG)
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2030

2130- 2310

FÉLPLAYBACK PRODUKCIÓ
LEHETŐSÉG)

(UTÁNA 30 PERC BEÁLLÁSI

PASO (90-100 PERC)

További programok

Egész napos ingyenes programok: vásári játékok, légvár, rendőrségi sátor, rendőrségi old
timer autók, tűzoltó autók (BÖTE), BTG.- kukás autók, kézműves kirakodó vásár, civil
szervezetek bemutatkozása, kreatív foglalkozásaik stb.
A rendezvényre kb. 20 vendéglátó és ajándéktárgy árusító egység települ a részletes
helyszínrajz szerint, ahol a melegkonyhai szolgáltatás gázpalack használata mellett valósul
meg. A rendezvény szervezője a vállalkozások figyelmét felhívta, hogy a területen tartalék
gázpalack tárolása tilos, illetve hogy a vállalkozók saját maguk kötelesek a vendéglátó egység
védelme érdekében minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34 A 183B teljesítményű porral oltó
készüléket készenlétben tartani. Ezen túl felhívta a figyelmet, hogy a területen csak olyan
elektromos és egyéb eszközök használhatóak, melyek az életre veszélyt nem jelentenek,
illetve tüzet nem okoznak, a megfelelőséget igazoló szabványos vizsgálati jegyzőkönyvekkel
rendelkeznek.

8

5. Rendezvény által igénybe vett területek
3
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. Színpad
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2
.

2
.
4
.

Vendéglátás

Vendéglátás

4
.

4
.
Kézműves
vásár

4
.
3
.
1.
2.
3.
4.

orvosi ügyelet
biztonsági szolgálat
tűzoltó egyesület
közterületfelügyleet, rendőrség

5. mobil WC
6. információs pont
7. áramtalanítás

6. A zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajza, befogadóképessége és az oda való
belépés és eltávozás rendje:
A rendezvény helyszínéül a Szabadság út Károly király út és Kisfaludy út közötti szakasza szolgál. A

fesztivál szabadtéren kerül megrendezésre. Jellegét tekintve a nappali órákban jellemzően
vásár, az esti órákban pedig zenés programokkal. A várható közönség a környékbeli
lakosságból tevődik össze. A tömegközlekedési eszközök elterelése ebben az időszakban
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szükséges, mivel a Szabadság út említett szakasza lezárásra kerül, a BKV és a Volán
értesítésére a Szervező intézkedik. A rendezvény időszakában csak a fent említett terület
kerül lezárásra. A rendezvényen a részvétel díjmentes, a programok mindenki számára
megtekinthetőek. A rendezvény utcai rendezvény, így helyszínére klasszikus beléptetés nem
történik.
Bejárati helyek az alábbiak:


Károly király úti körforgalom



Kisfaludy utca



Kárpát utca



Maros köz

A rendezvény helyszínére kizárólag gyalogosan lehet belépni. A lezárt útszakasz két végpontján
(Károly Király út és Kisfaludy u.) a gépjárművel belépést, bent tartózkodást Szervező nyilatkozata
szerint a rendőrkapitányság alkalmazottai ellenőrzik.
Gépkocsi parkolás a Szabadság utca környékén lévő szűk utcák találhatóak a területen. A fenti
útszakasz közlekedésbiztonsági szempontból nem jelent kockázatot. A közlekedési balesetek nem
jellemzőek a területen. Közbiztonsági szempontból alacsony veszélyeztetettségű helyszínről
beszélünk. Mentési felvonulási útként a Baross utca, Petőfi Sándor utca használható, illetve a színpad
megközelítésére a Károly király út javasolt.

Megközelíthetősége:
A rendezvény helyszíne Budaörs Város főutcája, megközelíthetősége a 240 autóbusszal, illetve
gépkocsival vagy akár gyalog megvalósulhat.
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A belépés, benntartózkodás és távozás rendje, ellenőrzése:
A rendezvényre való belépés helye a lezárt útszakasz két végpontján (Károly Király út és Kisfaludy
u.). A rendezvény belépőjegy nélkül látogatható. A rendezvényen külön be- és kiléptető rendszer
nem kerül alkalmazásra, de a belépéskor a biztonságos rendezvény-lebonyolítás érdekében biztonsági
ellenőrzésre és beléptetésre kerül sor. A rendezvényen részt vevők létszámát a rendezvény szervezője
kíséri figyelemmel. Abban az esetben, ha a látogatói létszám eléri a meghatározott maximumot (1000
fő), a bejáratoknál szolgálatot teljesítő közterület felügyelet ideiglenesen korlátozza a területre való
belépést. A kapcsolattartás a bejáratok között mobil telefonon és a rendőrség részére rendelkezésre
álló zártláncú kommunikációs eszközön folyamatosan történik. A benntartózkodás felügyeletét a
rendezvény szervezői (9 fő), a biztonsági szolgálat alkalmazottjai (10 fő), rendőrség, közterület
felügyelet (12 fő) végzi.
A rendezvényről való távozás a belépés helyein keresztül történik. Rendbontás esetén a rendőrség és
közterület felügyelet szakemberei intézkedést foganatosítanak.

7. A rendezvény várható látogatottsága, a résztvevők, szereplők várható létszáma, a
gépjárművek prognosztizált száma
Várható látogatottság: A rendezvényen egy időben maximum 1000 fő.
A rendezvény által igénybe vett terület max. nagysága: 8.000 m2
Résztvevők, közreműködők várható száma: 31 fő.
Gépjárművek várható száma: összesen kb. 100 db.
A rendezvényt környező utcákban a KRESZ szabályainak betartása mellett a látogatók részére.
Rendszeres ellenőrzés a rendőrség részéről.

8. A rendezvény biztosítása
A rendezvényt biztosító biztonsági cég – Controll Side Szolgáltató Kft. - részéről 10 fő végzi.
(székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 123.)
Fazekas Csaba ügyvezető, telefonszáma: +36 20 /944-7496
A rendezvény teljes időtartama alatt Budaörs Rendőrkapitányság (th: 2040 Budaörs

Szabadság út 141.) részéről a közlekedésrendészeti határozat alapján szükséges rendőri erő vesz
részt a környező utcák zárásában és a forgalomterelésben.
Rendőrkapitányság ügyelete, telefonszám: 06 23/505-400
A rendezvény teljes időtartama alatt a Budaörs Közterületfelügyelet segíti a biztosítást
Erdélyi János közterület-felügyelet vezető, telefonszáma: 06-20/402-3450
Tűzoltói biztosítást a rendezvény teljes időtartama alatt az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága készenléti állománya biztosítja saját telephelyén.
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Rózsa Gábor tű.alez. parancsnok, telefonszáma: 06-30/521-7074
A rendezvény teljes időtartama alatt orvosi ügyeletet a Falcon Medical Zrt. Pintér Zsolt ügyvezető
igazgató, telefonszáma: 06-70-626-7345 látja el a helyszínen, 3 fő elsősegély nyújtására szakképzett
egészségügyi dolgozóval, valamint 1 db esetkocsival.
A rendezvény teljes időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal részéről Zsák András, mint főszervező
, telefonszáma: 06-20/250-2389 segíti a biztosítást.

9. A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködő személyek főbb feladatai,
információtovábbítás, belső és külső biztosítás
A rendezvény közbiztonsági biztosítására a hatályos jogszabályok és előírások alapján
kerül sor:


2005. évi CXXXIII. törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól;



22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
végrehajtásáról;



23/2011. (III. 8.) kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről;



175/2003 (X.28) Korm. Rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről.

Öltözködési, magatartási szabályok:
- megkülönböztető öltözet, vagy jól látható jelzés viselése
- önvédelmi eszköz (gumibot, gázspray) rejtett tartása, használatuk 2005. évi CXXXIII.
törvényben meghatározott esetekben és módon
- fegyver viselése tilos
- a biztonsági szolgálat figyelemmel kíséri a közönséget
- előzetes figyelmeztetést követően szükségessé váló intézkedést kötelesek végrehajtani
Öltözet és felszerelés:
- szolgálati öltözet
- a biztonsági szolgálat tagjainál személyőr/vagyonőri igazolvány, személyazonosságot
igazoló irat.
Általános feladatkör:
-

felvilágosítás nyújtása a résztvevők számára, a vendégek útbaigazítása, irányítása,
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-

-

személy és vagyonvédelem, a színpad, valamint technikai eszközeinek nézőtér felöli
oldaláról elvárható módon történő őrzése,
rendbontók felszólítása tevékenységük abbahagyására, rendőrség azonnali értesítése
baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére a kiürítésben történő
közreműködés, menekülési, kiürítési útvonalak biztosítása, a károk mérséklése,
megkülönböztetett öltözék viselete
a rendezvény és rendjenek folyamatos biztosítása, a nézők magatartásának folyamatos
figyelemmel kísérése,
a rendezvény ideje alatt a személyek ki-, beléptetése, jogosultságuk ellenőrzése, az
illetéktelen személyek távoltartása,
a rendzavarás felszámolása, rendbontók kiszűrése, eltávolítása,
a programok zavartalan lebonyolításának felügyelete,
a színpadra illetéktelen személy feljutásának megakadályozása,
a fellépő művészt fenyegető veszélyhelyzet esetén az érintett művész biztonságos
helyre (gépjárműbe) menekítése, rendkívüli események bekövetkeztekor a fellépők és
a vendégek határozott irányítása a menekülési útvonalon keresztül,
a hatósági személyek munkájának segítése a rendezvény ideje alatt.

Információtovábbítás módja és feltétele:
A rendezvény ideje alatt a rendezvényt biztosító biztonsági szolgálat és rendőri erő
folyamatosan tartja a kapcsolatot egymással és a szervezőkkel, zártláncú kommunikáció
segítségével. A közreműködők és szervezők között mobiltelefon segítségével történik az
információáramlás.
A biztonsági őrök szolgálati helyei:
Külső biztosítás:
A rendezvény alatt a városi rendőrkapitányság részéről a közlekedésrendészeti határozat
alapján szükséges rendőri erő vesz részt a külső biztosításban, együttműködésben a
közterület-felügyelet tagjaival.
Belső biztosítás:
-

színpadnál 6 fő (Controll Side Kft. részéről)
közterületi járőr 2 - 2 fő
bejáratoknál 2-2 fő közterületi járőr, 2-2 fő Controll Side Kft.
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Belső biztosítást végzők feladatai:
Területi vezető feladata: (vezető-helyettes)
 Végrehajtja a szervező által adott feladatokat, kéréseket
 Eligazítja a szolgálatvezetőt és az őrállományt a feladat végrehajtásával kapcsolatosan
 Folyamatosan irányítja a feladatba bevont állományt és tájékoztatást ad a szervező felé
 Intézkedéseket tesz a konfliktushelyzet megoldására a rendkívüli esemény elhárítására
Szolgálatvezető feladata:
 Végrehajtja a szervező és a területi vezető által adott feladatokat
 Koordinálja az őrállományt
 Javaslatot tesz az esetleges átcsoportosítások, konfliktushelyzetek megoldására
A bejáratnál felügyelő szolgálat feladata:
 A rendezvényre belépőket útbaigazítják, ellenőrzik.
 A szemmel látható, közbiztonságra veszélyes eszközöket kiszűrik. Meg kell
akadályozniuk, hogy közbiztonságra veszélyes eszközök bekerüljenek a rendezvény
területére.
 A rendezvény szervezői listát biztosítanak a biztonsági szolgálatnak az érkező
közreműködőkről (fellépők, technikai személyzet stb.).
 Probléma illetve rendkívüli esemény bekövetkeztekor értesítik a biztonsági szolgálat
vezetőjét.
 Vészhelyzet időszakában nyitják a menekülésre használandó útvonalakat, segítik a mentés
gyors és hatékony végrehajtását.
 A menekülésben korlátozott személyek mentésében részt vesznek.
 A mentésirányító utasításait követik.
Nagyszínpadot felügyelő biztonsági szolgálat feladata:

Együttműködnek a szervezőkkel, figyelemmel kísérik a programokat, a résztvevők,
látogatók viselkedését.

A rendezvény rendjét megzavaró személyeket felszólítják, indokolt esetben
intézkedést hajtanak végre.


A rendezvény ideje alatt felmerülő személyi és vagyonvédelmi problémákat kezelik.



Felvilágosítást, útbaigazítást nyújtanak az érdeklődőknek.



Intézkedés megkezdése előtt értesíti a biztonsági szolgálat vezetőjét.


Kommunikációs eszközön folyamatosan jelentést tesznek a biztonsági szolgálat
vezetőjének.
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Probléma, illetve rendkívüli esemény bekövetkeztekor értesítik a biztonsági szolgálat
vezetőjét, biztosítják a helyszínt, helyreállítják a rendet.

10.
A rendezvényen résztvevők, látogatók közbiztonsági, közlekedési, egészségügyi
veszélyforrásainak a meghatározása, azok kezelése
• közbiztonsági
Közbiztonsági veszélyforrást kizárólag a Nagyszínpadon 18.30 órától kezdődő koncertek
alatt esetleges ittas személyek erőszakossága okozhat. Ennek kezelése a biztonsági szolgálat,
és a rendőrség feladata lesz.
• közlekedési
A közterület felügyelet a rendőrséggel közösen felügyeli a rendezvény helyszínének
látogatók szempontjából történő megközelítését, így a gyalogos forgalomra a közúti
forgalom nem fog veszélyt jelenteni. A parkolóhelyek telítettsége további közlekedési
veszélyforrást jelenthet.
• egészségügyi
Egészségügyi kockázatot a szélsőséges időjárás jelenthet. A fesztivál teljes időtartama alatt a
kitelepült orvosi ügyelet kezeli a felmerülő egészségügyi kockázatokat.

11.
A rendezvényre vonatkozó dokumentumban részletezett
résztvevők és a nézők, látogatók veszélyforrásainak meghatározása:

eseményeken

Felelősséggel kijelenthető, hogy az esemény mentes minden előzetes fenyegetettségtől, faji,
vallási, politikai és egyéb konfliktustól, jellegéből adódóan békés, fesztivál hangulatú
esemény.
A. Tűz és/vagy egyéb esemény okozta pánik, menekülés:
A fenti esemény minimalizálása érdekében, a következő intézkedések szükségesek a
rendezvény egész területére vonatkozóan:





A lakosságot értesíteni kell a rendezvény ideje alatti útlezárások helyéről,
időtartamáról,
A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és
menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék
energiaforrás kiépítése nem szükséges
A rendezvény területi határait jelző, valamint az útlezárásokhoz szükséges kordonokat
a szervező a rendezvény megkezdése előtt kihelyezni, a fém kordonokat megfelelően
rögzíti. Gondoskodik arról, hogy a kordonokat vészhelyzet esetén a biztonságos
menekülés érdekében eltávolítsák.
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A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak
folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a
rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.
A különböző ideiglenes építmények telepítésekor a tűzcsapok környezetét 1 méter
sugarú körben szabadon hagyja.
Megfelelő szélességű területet biztosít a közlekedés zavartalanságának biztosítása
érdekében és a beavatkozó járművek (mentő, rendőr, tűzoltó) részére.
A különböző ideiglenes építmények telepítésekor a meglévő épületektől legalább 2,5
méter távolságot hagy, mely nemcsak a további menekülési lehetőségek miatt
előnyös, hanem egy esetleges tűz keletkezésekor, annak átterjedését is korlátozza.
A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható
legnagyobb létszámot alapul véve –biztosítja oly módon, hogy az adott pont 40
méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni
A gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget
biztosít. (30 méterenként legalább 2,5 méter széles)
A menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén
–világító menekülési biztonsági jelekkel jelöli. A jelölések láthatóságát úgy biztosítja,
hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról,
annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. A
táblák legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm.
A lehetséges menekülési útvonalakat szabadon hagyja, azokat még ideiglenesen sem
zárja el asztallal, paddal, stb.
A területek kiürítése és az ott keletkezett tűz továbbterjedésének megakadályozása,
valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket az OTSZ
foglaltaknak megfelelő világító biztonsági jelekkel jelöli. A biztonsági jel mérete és
elhelyezése megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább
egyenértékű biztonságot nyújt.
A rendezvényen ideiglenesen kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a
vonatkozó előírások szerint szerelteti. A kiépítésről, az érintésvédelmi és tűzvédelmi
szabványossági megfelelőségről a szerelést végzőknek írásban „Kivitelezői
nyilatkozatot” kell tenniük. A kivitelezést csak villamos szakember (regisztrált
szerelő) végezheti.
A rendezvények alatt pirotechnikai termék használata tilos! Dohányozni csak a
kijelölt helyeken szabad! Az ezekre vonatkozó táblákat kihelyezik.
Az 1,5 méteres függőleges tűzterjedési gát biztosított.
A zenés-táncos rendezvényelemekre vonatkozó biztonsági tervet és a rendezvény
egészére vonatkozó biztonsági intézkedéseket, valamint tűzvédelmi szabályzatot és
tűzriadó tervet a rendezvény honlapján megjeleníteni/közzétenni javasolt.

a) Pánik tör ki a rendezvényen:
A veszélyeztetés minimalizálása érdekében a szervező feladata:
I. Színpad és környékének biztosítása során:
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a színpadok védelmére, minden megkezdett 50 m2 után, 1 db 34A oltóképességű,
ellenőrzött tűzoltó készüléket tart készenlétben. A tűzoltó készülékek helyét,
utánvilágító táblával jelöli,



az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A
teljesítményű, ellenőrzött tűzoltó készüléket tart készenlétben. A tűzoltó készülékek
helyét utánvilágító táblával jelöli,



A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához
legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésével biztosítani
kell tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét,



a színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadoktól mérten 1-3 méter távolságban
bonthatatlan kötésű kordont alkalmaz,



A színpadokat elzáró kordonok és a színpadok közötti területen a bejutást a
biztonsági személyzet felügyeli a rendezvényeket megelőzően és az rendezvények
alatt folyamatos jelleggel,



Csak megfelelő és érvényes dokumentációkkal rendelkező színpadtechnikai
eszközöket üzemelteti. A színpad felépítményét csak a dokumentációjában szereplő
szélterhelési értékig szabad üzemeltetni és közvetlen környezetében tartózkodni (a
színpadfelépítmény földtől mért magassága + 10m),

Mint kockázati helyszínen a kiürítés számítást és helyszínrajzot a melléklet tartalmazza.
Nagyszínpad esetén:
· A biztonsági őrök, közterület felügyelők és megbízott szervezők teljesítenek szolgálatot, a
rendezvények jellegétől és a résztvevők létszámától függő számban.
Menekülésre használható útvonalak:


Károly király út irányába



Szabadság út irányába



Kárpát utca irányába
I.

Vendéglátóhelyek biztosítása során:



Minden megkezdett 150 fő után 0,75 m szabad szélességet biztosítanak a
menekülésre számításban vett útvonalon, de a biztosított szélesség nem kisebb 2,5
méternél,



A menekülési útvonalakat a rendezvény ideje alatt még ideiglenesen sem zárja le
asztallal, székkel, egyéb tárggyal,



A telepített pavilonok között lehetőség szerint legalább 1 méter szabad területet hagy,
30 méterenként pedig 2,5 méter széles menekülésre alkalmas sávot biztosít,
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Legalább 3,5 méter széles, kanyarban 6,8 méter területet biztosít a beavatkozó
egységek (mentő, rendőr, tűzoltó) közlekedésére



A Pavilonokba felállított sörpadokat és asztalokat lehetőség szerint rögzíti,



A Pavilonok hátoldala és az utcai épületek között 2,5 méter széles szabad sávot
biztosít, azt még ideiglenesen sem torlaszolja el,



A felállított vendéglátó pavilonok és sátrak védelmére minden megkezdett 100 m2
után 1db 34A, 183B, C teljesítményű, ellenőrzött tűzoltó készüléket tart
készenlétben, melynek helyét utánvilágító táblával jelöli (vállalkozói szerződés
szerinti felelősséggel)



A pavilonokban, sátrakban, faházakban a dohányzást és pirotechnikai eszközök
használatát megtiltja, az ezekre vonatkozó táblákat kihelyezésére kötelezi a
működtetőt,



Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet. Ennek
érdekében az üzemeltető fém konténert biztosít. A tároló hely 5 méteres körzetében a
dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS, ezt az üzemeltető a megfelelő
jelöléssel jelöli. A tároló helyet úgy jelöli ki, hogy az esetleges tűz esetén a vízzel
való oltás megoldható legyen. Vízzel való oltást csak nyílt terepen, elektromos
hálózattól távol alkalmazható. A vízsugarat a tűzfészekre irányítva kell megkezdeni.



A tűz meggyújtásához tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad! Az éghető
hulladékokból tüzet rakni tilos.



Gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnyel és megfelelő állapotú,
repedésmentes tömlővel üzemeltethető. A szerelvényeket a tömlőhöz
szorítóbilinccsel kell rögzíteni. Csak kereskedelmi forgalomból származó, tehát
minősített gázfőző (gázégő, zsámoly) berendezés használható, amely rendelkezik
nyomásszabályzóval (visszaégés-gátló), thermoelemes égésbiztosítóval vagy elzáró
(szabályozó) szerelvénnyel. Ez utóbbi nem azonos a gázpalack szerelvénnyel. A
fentiek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervező ellenőrzi. Nem megfelelő
eszközök megléte esetén annak használatát a szervező megtiltja!



Éghető folyadék helyszínre bevitelét megtiltja.



A vendéglátó helyeken az előírások teljesüléséért elsősorban az üzemeltető tartozik
felelősséggel.



A rendezvény megkezdése előtt a fenti előírások megvalósulását a szervezők
ellenőrzik. Jelen dokumentumot vendéglátásra szerződött szervezetnek/személynek
meg kell ismerniük és tudomásul venniük.

II.

Kézműves és kirakodóvásári helyek biztosítása során:
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Kézműves kirakodó vásár standjainak telepítésekor, a tűzcsapok környezetét 1 méter
sugarú körben szabadon hagyja! Legalább 3,5 méter széles, kanyarban 6,8 méter
széles területet biztosít a beavatkozó egységek (mentő, rendőr, tűzoltó)
közlekedéséhez,



Minden megkezdett 150 fő után 0,75 m szabad szélességet biztosítanak a
menekülésre számításban vett útvonalon, de a biztosított szélesség nem kisebb 2,5
méternél,



A menekülési útvonalakat a rendezvény ideje alatt még ideiglenesen sem zárja le
asztallal, székkel, egyéb tárggyal,



A telepített árusító helyek között lehetőség szerint legalább 1 méter szabad területet
hagy, 30 méterenként pedig 2,5 méter széles menekülésre alkalmas sávot biztosít,



A nyílt lángot használó kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100
m2 után 1 db 34A, 183B, C teljesítményű tűzoltó készüléket tart készenlétben az
üzemeltető, melynek helyét táblával jelöli,



Az elárusító helyeken a dohányzás, nyílt láng és pirotechnikai eszközök használatát
megtiltja, a tiltó táblákat kihelyezi. A területre éghető folyadék bevitelét,
pirotechnikai termék használatát megtiltja.



A kitelepült árusító helyek felső ponyvaszerkezetét úgy alakítja ki, hogy erős szél
vihar stb. esetén azok könnyen eltávolíthatók legyenek,



Gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnyel és megfelelő állapotú,
repedésmentes tömlővel üzemeltethető. A szerelvényeket a tömlőhöz
szorítóbilinccsel kell rögzíteni. Csak kereskedelmi forgalomból származó, tehát
minősített gázfőző (gázégő, zsámoly) berendezés használható, amely rendelkezik
nyomásszabályzóval (visszaégés-gátló), thermoelemes égésbiztosítóval vagy elzáró
(szabályozó) szerelvénnyel. Ez utóbbi nem azonos a gázpalack szerelvénnyel. A
fentiek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervező ellenőrzi. Nem
megfelelőeszközök megléte esetén annak használatát a szervező megtiltja.

b) Bombariadó esetén teendő feladatok
Ha a rendezvény idején bomba-fenyegetésről értesülnek, akkor azt azonnal jelezni kell az
rendezvényszervezőnek, akinek azonnal értesíteni kell a rendőrséget és a tűzszerészeket,
illetőleg azonnal el kell rendelnie a teljes kiürítést.
A hangosbemondó tájékoztatja a kiürítésről a vendégeket. Mindenkit fel kell szólítani a
személyes tárgyaiknak számító kézitáskáik, az adott esetben magukkal hozott egyéb
tárgyaik, ruhadarabjaik magukkal vitelére. Az utasítást mindenki köteles maradéktalanul
teljesíteni!
A bemondandó szövegeket a melléklet tartalmazza.
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A gazdátlan csomagokat az észlelés helyén kell hagyni, azokat az illetéktelen személyektől
védeni, kell megfelelő távolságból (legalább 40 - 50 méter) Megfelelő értékelés és döntés
esetén a kockázat tolerálható.
c) Tömeges mérgezés, pszichoaktív szerek használata:
Ha tömeges rosszullétre utaló jeleket észlel valaki, azt azonnal jelezni kell a rendezvény
szervezőinek. Ha a rosszullét veszélyes anyagra utal, akkor a rendezvény szervezőinek
azonnal el kell rendelni a teljes kiürítést, értesíteni kell a mentőszolgálatot és a
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervet a HAVÁRIA eseményről.
A mérgezés gyanús személyeket orvosi vizsgálat nélkül nem lehet elengedni. Ételmérgezés
gyanúja esetén a nem kell kiürítést alkalmazni. A rosszullét személyeket ki kell kérdezni,
hogy megállapítható legyen az rosszullét oka. Ha az gyaníthatóan (nem kell a 100 %-os
bizonyosság), hogy valamelyik a rendezvény területén lévő szolgáltató által készített
élelmiszer miatt (mindenki, aki rosszul lett fogyasztott a szolgáltató által készített
élelmiszerből) következett be, akkor a rendezvény szervezőjének azonnal be fel kell
függesztenie az adott szolgáltató tevékenységét, mindaddig míg a szolgáltató nem igazolja,
hogy az ételmérgezés nem tőle származik.
d) Pszichoaktív szerek fogyasztásának illetve terjesztésének gyanúja:
Azonnal értesíteni kell a rendőrséget, a szervezőket, a biztonsági személyzetet, rosszullét
esetén a mentőszolgálatot is.
Rendőrségi bejelentés során meg kell adni:
 nevét,
 lakcímét,
 telefonszámát,
 pontosan a helyszínt,
 időpontot,
 a személyről pontos leírást (magasság, haj, ruházat, stb.)
Amennyiben a bejelentő inkognitóban akar maradni, pl. drog-ügyben tesz bejelentést és fél,
hogy az elkövető/k/ megtudja az adatait, akkor név nélkül is megteheti, azonban a
bejelentésnek részletesnek kell lennie, hogy a hatóság tudjon érdemben lépni az ügyben. Meg
kell adni Megfelelő értékelés és döntés esetén a kockázat tolerálható.
e) Műszaki hibából eredő balesetek (Vidámpark, Gyermekjátszó)
A vidámparkot, gyermekjátszót üzemeltető köteles nyilatkozni:
 Valamennyi mutatványos berendezés megfelelőségi tanúsítása rendelkezésre áll a
helyszínen eredeti vagy hiteles másolati példányban (fénymásolat nem megfelelő),
 A tanúsítás az üzemeltető nevére került kiállításra, vagy az üzemeltető váltás
átvezetésre került,
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 a rendezvény területén csak megfelelő és érvényes dokumentációkkal rendelkező
mutatványos berendezést szabad üzemeltetni.
 A megfelelőséget tanúsító szervezet által hitelesített üzemeltetési naplók a
helyszínen (kezelő helyiségben) rendelkezésre állnak. A naplóban az előírásnak
megfelelően vezeti szerelést, az üzemórák számát, valamint az üzemelés közben
bekövetkezett esetleges hibákat és azok elhárítását,
 A berendezést megfelelően stabil talajra állította fel,
 A mutatványos berendezésen az alábbi adatok rendelkezésre állnak:
 a gyártó neve és címe,
 a típus/modell száma,
 gyártási sorozatszám,
 a gyártás időpontja (év, hónap),
 a megfelelőségi tanúsítványt kiállító kijelölt szervezet neve,
 a megfelelőségi tanúsítvány száma, kiadásának dátuma és hatályának lejárta,
 a berendezés terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható személyek
maximális száma).
 Az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezés kezelője a
berendezés biztonságos üzemeltetésére kioktatott, a jogosultságot a helyszínen
igazolni tudja.
 Az időszakos vizsgálatokat a veszélyességi osztálynak megfelelő gyakorisággal
elvégezték, a vizsgálatok elvégzése az üzemeltetési naplóban bejegyzésre került, a
helyszínen ellenőrizhető,
 A villamos szerelés és érintésvédelem szabványos kialakítású, a felvett
teljesítménynek megfelelő, a kábelek elvezetése nem okoz balesetet.. A bekötést
villamos szakember végzi, a munka megfelelőségéről írásban nyilatkozott.
(Kivitelezői nyilatkozat),
 A mutatványos berendezést csak a dokumentációjában szereplő szélterhelési értékig
szabad üzemeltetni és közvetlen környezet tartózkodni (berendezés alapállapotbeli
magassága + 10m)·A dokumentációban szereplő szélterhelésnél magasabb szél érték
esetén a berendezést le kell állítani, áramtalanítani kell és alapállapotba kell engedni.
 A műszaki hibából vagy egyéb okból keletkezett tűz oltására alkalmas ellenőrzött
tűzoltó készülék készenlétben tartása minden mutatványos berendezésnél elérhető.
A fent leírtakon kívül a 7/2007. (I.22.) GKM rendelet előírásai az irányadóak és
betartásuk kötelező érvényű.
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f) Egyéb balesetek
Kidőlt fa okozta baleset esetén:
A rendezvény területén fás részek is találhatóak, a fenti esemény minimalizálása érdekében,
a területen nem lehet balesetveszélyes fa. Az Önkormányzat a rendezvény szervezőjének
felhívására a rendezvény megkezdése előtt területet felülvizsgálja. A területen ezek után
veszélyes fa nem lehet jelen.
A fenti kockázat szorosan összefügg a természeti csapás, időjárási vészhelyzet megfelelő
értékelésével, kezelésével. Amennyiben viharos erejű szél és/vagy eső várható a rendezvény
ideje alatt, úgy a fákkal szegélyezett területeken való tartózkodás biztonsága nem
garantálható. Ebben az esetben a rendezvény felfüggesztése lehet szükséges.
A menekülésre figyelembe vett útvonal, terület szabad magasságát nem korlátozhatja 1,90 m
alá belógó, benyúló faág. Ezek eltávolításáról szintén gondoskodni kell.
g) Természeti csapás, időjárási veszélyhelyzet miatt kialakuló pánik, menekülés:
Meteorológiai biztonsági terv (intézkedési terv vihar esetére)
A 23/2011 (III. 8.) Kormányrendelet 8 §. (f). által előírt meteorológiai előrejelzést a
szervezők a szabadtéri rendezvény megrendezését megelőző napokban szerzik be, értékelik,
és hiánypótlásként csatolják, mivel a dokumentum elkészítésének időpontjában a pontos
előrejelzés nem lehetséges.
A szervezők folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárás előrejelzéseket (több
adatforrásból, a kiépített internetes hálózat segítségével). Amennyiben az előrejelzések
vihart, viharos erejű szelet, vagy egyéb - a rendezvény megtartását veszélyeztető – időjárási
körülményt jeleznek, abban az esetben a rendezvény szervezője azonnal egyeztetést
kezdeményez a Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel. A főszervező által meghozott
döntésnek (a rendezvény, vagy egyes rendezvényelemek megrendezésének felfüggesztése,
törlése) nem lehet anyagi vonatkozása, kizárólag a résztvevők biztonsága a szempont.
A kialakuló különféle veszélyhelyzetek során a döntések meghozatalára jogosult személy az
Országos Meteorológiai Szolgálat értesítése alapján:

Felelős szervező, ill. hatóságok (pl. Katasztrófavédelem, Rendőrség)
A meteorológiai riasztás jelzéseit a rendezvény:
- az Országos Meteorológiai Szolgálat ügyeletétől, vagy
- az elektronikus médiától kaphatja.
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Riasztás módja
Országos
Meteorológiai
Szolgálat jelentése

Rendezvényért felelős
személy(ek)

Döntés meghozatala

Válságstáb vezetőinek
értesítése

A válságstáb vezetői értesítik a csoportjába tartozó tagokat

Közönség, árusok,
vállalkozók mentése

Válságstáb
A válságstáb ismeri jelen biztonsági tervet, betartja és alkalmazza az abban megfogalmazott
biztonsági és tűzvédelmi szabályokat, rendkívüli esemény, időjárás esetén a válságstáb tagjai részt
vesznek a mentésben.
A válságstáb feladata a mentés esetén értesíteni és irányítani a csoportjába tartozó tagokat.

Válságstáb vezetői:
- rendezvény főszervezője
- A rendezvényt biztosító biztonsági cég
- A rendőrkapitányság szolgálatban lévő szolgálatirányító parancsnoka
- a közterület ellenőri csoportvezető
- A kárhelyparancsok (Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság)
- mentőszolgálat (Falcon Medical Zrt. orvosi ügyelete).
A rendezvényért felelős személy - a rendelkezésére bocsátott információk alapján (Országos
Meteorológiai Szolgálat) dönt a rendezvény elhalasztásáról vagy a már folyamatban lévő
program stb. megszakításáról.
A döntést követően értesíti a válságstáb vezetőit, majd rajtuk keresztül a csoporttagokat. A
rendezvény főszervező pánikhatást minimálisra csökkentve gondoskodik a jelenlévő
közönség tájékoztatásáról, mely a színpadok hangosításán keresztül történik.
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Jelen biztonsági tervben leírt kiürítési, menekítési terv szerint kezdi meg a válságstáb a
jelenlévők menekítését, illetve a vihar elől menekülők részére a közeli Ifjúsági klubban ( és
150 fő) Polgármesteri Hivatal épületében (200 fő) biztosít fedett helyet. (Zsák András
főszervező, tel.: 06 20/250-2389). Egyéb, a rendezvényre gépkocsival érkező személyt a
közeli parkolók felé irányít a rendőrség.
A válságstáb a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodik és ott folyamatos
készenlétben van.
Veszélyességi szintek és jelentéseik:
Az alfejezet forrása: http://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/riasztas/index.php?kt=3101

Első szint (sárga):
Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt
jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban
kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási
helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás
felől.

A szintet abban az esetben kell alkalmazni, ha normál mennyiségű eső és 60 Km/h alatti
széllökések várhatók. Az OMSZ nem adott ki riasztást és nem áll fent egyéb veszély. A
rendezvényre épített építmények (sátrak, légvárak, mutatványos berendezések, színpadi
felépítmények) állékonysága nem veszélyeztetett, faágak letörésére és lezuhanására nem kell
számítani. A látogatók testi épsége nincs veszélyben. A területre történő beeresztés és
jegyértékesítés folytatható. A sátrak szélterhelés szerinti kiürítéséről gondoskodni kell. A
mutatványos berendezések szélterhelés szerinti leállításáról gondoskodni kell. Színpadokon
folyó műsorok leállításáról gondoskodni kell, a színpadok felépítményének szélterhelési
adatai tekintetében. Amennyiben a szélterhelés nagyobb, mint azt a felépítmény
dokumentációja megengedi, a színpad felépítményét le kell ereszteni és a körülötte lévő 14
m-es körzetet ki kell üríteni.
Második szint (narancs)
Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést,
balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek,
vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról.
Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

A szintet abban az esetben kell alkalmazni, ha az OMSZ citromsárga, narancssárga vagy
piros riasztást adott ki, és az 3 órán belül eléri a rendezvény területét. A kialakuló esemény
az installációk és a rendezvényre épített építmények állékonyságát veszélyezteti, faágak
letörésére és lezuhanására kell számítani. A rendezvény területén tartózkodók testi épsége
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veszélyeztetve van. A terület kiürítését el kell rendelni. A sátrakban és 14 méteres
körzetükben nem tartózkodhat senki. A mutatványos berendezések leállításáról gondoskodni
kell. Színpadokon folyó műsorok leállításáról gondoskodni kell. A színpadok felépítményét
le kell ereszteni és a körülötte lévő 14 m-es körzetében nem tartózkodhat senki Meg kell
győződni a vihar esetére fenntartott közintézmények nyitott állapotáról. A terület kiürítését
45 percen belül el kell végezni. A biztonsági szolgálatot, illetve a szervezők munkatársakat
fel kell szólítani, hogy a menekülési útvonalakon található szűkítéseket szüntessék meg és
segítsék a vendégeket a rendezvény területének minél gyorsabb elhagyásában. A tömeg
elvonulása után, a személyzetnek a legközelebbi nyitott közintézménybe kell vonulnia és ott
felügyelni a bent tartózkodó emberekre.
Harmadik szint (piros)
Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek,
amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk
különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a
legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a
hatóságok utasításait. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros)
szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.”

A szintet abban az esetben kell alkalmazni, az OMSZ piros riasztást adott ki és az 1 órán
belül eléri a rendezvény területét vagy egyéb nem várt esemény következik be. Az időjárási
eseményen túl nem várt esemény lehet: tűz, terrorfenyegetés (robbanóanyaggal való
fenyegetés). A kialakuló esemény a rendezvényre épített építmények állékonyságát
veszélyezteti, faágak letörésére és lezuhanására kell számítani. A rendezvény területén
tartózkodók testi épsége veszélyeztetve van. A terület kiürítését el kell rendelni. A sátrakban
és 14 méteres körzetükben nem tartózkodhat senki. A mutatványos berendezések leállításáról
gondoskodni kell. Színpadokon folyó műsorok leállításáról gondoskodni kell. A színpadok
felépítményét le kell ereszteni és a körülötte lévő 14 m-es körzetében nem tartózkodhat senki.
Meg kell győződni a vihar esetére fenntartott közintézmények nyitott állapotáról. A terület
kiürítését időjárási esemény esetén 20 percen belül el kell végezni. Egyéb nem várt esemény
esetén 4 percen belül. A biztonsági szolgálatot, illetve a szervezők munkatársakat fel kell
szólítani, hogy a menekülési útvonalakon található szűkítéseket szüntessék meg és segítsék a
vendégeket a rendezvény területének minél gyorsabb elhagyásában. A tömeg elvonulása
után, a személyzetnek a legközelebbi nyitott közintézménybe kell vonulnia és ott felügyelni a
bent tartózkodó emberekre. A sátrak, légvárak és egyéb a rendezvény idejére emelt
építmények dokumentációiban szereplő szélterhelésnél magasabb szél érték esetén a
légvárakat le kell állítani, áramtalanítani kell és alapállapotba kell engedni, a sátrakat, egyéb
ideiglenes építményeket ki kell üríteni. Ezek 14 méteres körzetében nem tartózkodhat senki.

25

26

Egyéb nem várt esemény esetén:
A biztonsági szolgálatot, ill. a beeresztő pontoknál dolgozó munkatársakat fel kell szólítani,
hogy a menekülési útvonalakon található szűkítéseket szüntessék meg, és segítsék a
rendezvény területéről érkező vendégeket a rendezvény területének minél gyorsabb
elhagyásában. Ebben az esetben a közintézményekbe látogatót beereszteni tilos! Az
épületekből és a vihar esetére fenntartott közintézményekből is a bent tartózkodókat el kell
távolítani a területről. A közterület felügyelet két munkatársa a rendezvény területén járja
végig az árusokat, és tájékoztassák őket a kialakult helyzetről, valamint szólítsák fel őket a
terület elhagyására. Meg kell várni az illetékes hatóságot, (Katasztrófavédelem vagy
rendőrség) és a területet át kell adni részükre. Amennyiben a rendezvény, vagy egyes
rendezvény elemek felfüggesztése válik szükségessé, úgy a résztvevők értesítése a
hangosító berendezések útján történik!
A látogatók tájékoztatása vészhelyzet esetén
 A kiépített hangosító berendezés mellett (amennyiben a tartalék energia ellátás legalább
30 percen át nem biztosított) minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db
villamos hálózattól független hangosító eszközt tart készenlétben
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 Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy oldja meg, hogy a tervezett – a rendezvényen
résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény
alatt.
 A szervező gondoskodik áramszünet esetén is használható, villamos hálózattól független
hangosító eszközről (aggregátor, megafon), melyet a pánikhelyzet kialakulásának
megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem
nélkül alkalmaz. A tápfeszültség-ellátást végző elemek működőképességéről a
rendezvény megkezdése előtt meggyőződik, tartalék elemeket tart készenlétben. A
biztonsági személyzetet a megafon használatáról kioktatja.
 A kézi kihangosító berendezéseket a szervező az információs ponton tartja készenlétben,
valamint a rendelkezésre álló rendőrségi szolgálati gépkocsik kihangosító eszközeit
veszi igénybe.
 Egy esetleges havária bekövetkeztekor a hálózati áramforrás (vagy aggregátoros tartalék
áramforrás) működése esetén a színpadi hangosító rendszer mikrofonja által közölhető
kiürítési mintaszöveg, és meg lehet kezdeni a terület lokális vagy teljes kiürítését.
 Bármilyen szükséges helyzetben a rendezvény szervezői, illetve az általuk delegált
személyek a színpad hangtechnikájának segítségével, valamint a kézi hangosbeszélő
segítségével tájékoztatják a vendégeket a felmerülő veszélyhelyzetekről.
 Miután meggyőződtek a rendezvény szervezői a helyszín lokális, vagy teljes
kiürítéséről, szükség esetén végezzék el az áramtalanítást.
 Az ismertetendő szöveg az alábbi:
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 A fentieken túl az ismertetendő szöveg a mellékletben találhatókkal is kiegészíthető.
 A fent említett mellékletből egy példányt el kell helyezni a hangosító ponton és tartalmát
ismertetni kell a hangosító ponton munkát végző személlyel.
12.

A rendezvény egészségügyi biztosítása

A rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínre kitelepített orvosi ügyelet gondoskodik. A
37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet, a rendezvények egészségügyi biztosításának jogi formái,
szintjei, módja 2. melléklet szerint: „1000–5000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi
szükséges, vízi, vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó szükséges.”
Mindezeket a megbízott szolgáltatónak öt nappal a rendezvény előtt az ÁNTSZ és az
Országos Mentőszolgálat felé be kell jelentenie.
Jelen biztonsági terv 2. pontjában feltüntetett térképen a CBA és a mellette található szabad
terület a mentésre kijelölt terület. Az orvosi ügyeletet a Falcon Medical Zrt. látja el.
A vállalkozás 3 fő elsősegély nyújtására képzett egészségügyi dolgozót biztosít a
rendezvény teljes időtartama alatt. Az esetkocsit szintén a Falcon Medical Zrt. biztosítja. A
mentőegységek az egymás közötti kommunikációt a rendelkezésükre álló rádió adó-vevő
készülékek segítségével, míg a rendezvényt szervező és biztosító erőkkel mobiltelefonon
tartják a kapcsolatot.
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A rendezvény ideje alatt lehetséges egészségügyi veszélyek:
 hirtelen bekövetkező egészségkárosodás baleset miatt,
 hirtelen bekövetkező egészségkárosodás alapbetegség miatt,
 hirtelen bekövetkező egészségkárosodás szabálysértés, bűncselekmény miatt,
 magatartási és látogatási szabályok be nem tartása miatt.
A segítségnyújtásra kényszerültet, ill. a vendégekre magatartásával veszélyes elkövetőt el kell
különíteni a tömegtől (amennyiben állapota a mozdíthatóságot engedi), az illetékes hatóságot
(amennyiben a hatóság személyesen is képviselteti magát a rendezvényen, úgy a képviselőjét)
haladéktalanul értesíteni kell. A sérültet a szerződött szolgáltató a helyszínen ellátja, sürgős
esetben kórházba szállítja.
Az esetleges bekövetkező események jellegének megfelelően szükséges lehet a Városi
Rendőrkapitányság illetve a Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és az Országos Mentőszolgálat
értesítése is. Erről a szervező válságstábja dönt az adott helyzetnek megfelelően.
13.
A rendezvény közelében élők, a rendezvényen résztvevők tájékoztatásának
módja, technikája és tartalma, illetve nyugalmának biztosítására tervezett intézkedések

-

A lakosság tájékoztatása 2017. augusztus 15-i határidővel valósul meg.
Tájékoztatás eszközei:
Önkormányzat honlapja
plakátok elhelyezése
Helyszíni tájékoztatás információs térképpel
Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 210. § (1)-nek megfelelően a rendezvény ideje alatt háromszor
bemondásra kerülnek a rendezvény területének menekülésre figyelembe vehető útvonalai
katasztrófahelyzet esetén.

14. A rendezvényen általános, vagy szakterületi irányítási feladatokkal, vagy felelősségi és
döntéshozói jogkörrel megbízott személyek
Általános, mindenre kiterjedő felelősség és döntési jogkörrel rendelkezik: Zsák András
szervező, telefonszáma: 06-20/250-2389, akadályoztatása esetén Géczy-Gaál Szilvia,
telefonszáma: 06-20/933-6773
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Mellékletek:

Kiürítési, menekítési útvonal meghatározása, kijáratok:
A rendezvény területét négy utcán keresztül lehet kiüríteni. A fő kockázati helyszín, a Nagyszínpad
gyors kiürítése érdekében három útvonalon hagyható el. (Károly király út irányába, Szabadság utca
irányába, Kárpát utca irányába). A színpadon (10*10 m, keverő távolsága 30 m) megrendezésre

kerülő zenés táncos rendezvény koncertrendje a rendezvény programleírásában található. A
koncertet rendezvény területen várhatóan 1000 fő fogja megnézni az előző évek tapasztalatai
alapján. A nézőtér területe 10X30 m. A létszámsűrűség a nézőtéren 3,4 fő/m2. A nézőtér
területén kívül a létszámsűrűség 0,5 fő/m2 alatt lesz várhatóan. Figyelemmel a nézőtér
színpad felőli részében maximálisan 4 fő/m2 létszámsűrűségre a színpad és a nézőtér
elválasztására, a színpadtól mérten 2,5 méter távolságban bonthatatlan kötésű kordon kerül
kialakításra, valamint a színpad magassága nyújtja a védelmet.
Kiürítés számítása:

nézőtér: 10  ٭30 méter (300 m2)
létszámsűrűség: D=1000 fő/300 m2 = 3,4 fő/m2
nézőtér területén kívül: D=0,5 fő/m2 alatt lesz várhatóan
színpad felöli részen: max. D=4 fő/m2
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A minimális menekülési szélesség meghatározása:

ahol:


N a vizsgált rendezvény helyszínen tartózkodó személyek száma [fő],



k a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége
[fő/m/min]

Minimális menekülési szélesség = 1000 fő / 41,7*4min = 5,99 m
kezdeti szabad menekülési szélesség: 18 m

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

ta1 = 30/ (11,45*1*1) = 2,6 min < 4 perc

ahol a:


ta2 a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett
útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),



s1i a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő
személytől mérve méterben (m),



v1i a számításba vett s1i útvonalszakaszokhoz tartozó 4.5. pont alapján meghatározott haladási
sebességek (m/min),



n a számításba vett s1i-vel jelölt útvonalszakaszok száma (db).
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Haladási sebességek

A kiürítés időtartama az átbocsátó képesség alapján:

ahol:


tb a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad
szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min),



s2i a szűkített keresztmetszetek eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak közül a
legnagyobb útvonal hossza, a szűkített keresztmetszethez legközelebb álló személytől mérve,
méterben (m),



v2i a számításba vett s2i útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek
(m/min).



N a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítése(ke)n menekülő személyek száma, (fő),



k a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége
(fő/m*min)
s2 = 30m; v2= 11,45; N = 1000 fő; Lsz1 = 2,5 m; lsz2 =5 m; Lsz3 = 4,5 m, Lsz4 = 4,5 m; Lsz5 = 2,5 m

tb = 15/11,45 + 1000/41,7*19 + 15/11,45 = 3,88< 4 perc
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Ideiglenes helyszínen tartandó zenés-táncos rendezvényre vonatkozó eseti
tűzvédelmi szabályzata
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 19. § kötelezettségként írja elő a Tűzvédelmi Szabályzat elkészítését. Nevezett
szabályzat elkészítéséhez a Belügyminiszter 30/1996. (XII. 6.) BM rendelete ad
iránymutatást.
A tűzvédelmi szabályzatban nem rögzítettekre a vonatkozó jogszabályok, szabványok,
hatósági előírások az irányadók.
A szabályzatban rögzítésre kerülő magatartási, használati és tárolási szabályok betartása a
rendezvény területén ügyfélként, vendégként tartózkodók biztonságát szolgálja, ezért a
dokumentumban foglaltak megismerése és megtartása mindenki közös ügye és kötelessége.
A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megszegése szabálysértési illetőleg büntetőeljárást
vonhat maga után, bizonyos esetben a rendezvény megtartásának vagy folytatásának
felfüggesztését is maga után vonhatja.
1. A Szabályzat hatálya
1.1 Területi hatálya
Jelen Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a Budaörs Napja által használatba vett
következő területekre.
1.2 Személyi hatálya
A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a szervező állományába tartozó, vagy vele
(a rendezvény vonatkozásában) kapcsolatban álló munkavállalókra, alvállalkozókra és minden
jogviszonyban álló személyre, valamint a rendezvényterületen tartózkodókra a rendezvény
ideje alatt.
1.3 Időbeni hatálya
A Tűzvédelmi Szabályzat időbeni hatálya 2017. augusztus 25-27. közötti időszakra terjed ki,
a terület rendezvény általi használatának időszakára.
2. Tűzvédelmi ügyrend
A tűzvédelmi ügyrend a szervezők, az érintett közreműködők tűzvédelmi feladatait határozza
meg.
2.1 Tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai és kötelezettségei
A rendezvény tűzvédelemért, a szabályok betartásáért a felelős szervező megbízása alapján a:
 Közreműködő személyzet
 A biztonsági szolgálat parancsnoka
 Biztonsági szolgálat személyzete
 Vendégek a felelősek a 2.3 fejezetben részletezett feladatok teljesítéséért.
2.2 Nevesített feladatok
2.2.1 Felelős szervező
Egy személyben felelős a rendezvény tűzvédelméért.
Tűzvédelmi feladata a rendezvényre vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesítése,
valamint ezen törvények, rendeletek, szabványok és szabályok betartatásának megkövetelése
a szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyektől.
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 A rendezvény során a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – vonatkozó jogszabályokban,
szabványokban előírt – követelmények megvalósításához az anyagi fedezet
biztosítása.
 Kiadja a tűzvédelmi szabályzatot és a tűzriadó tervet,
 Biztosítja, hogy a látogatói létszám függvényében a kiürítési feltételek a
megnövekedett létszámnak megfelelő mértékben rendelkezésre álljanak, kiegészítésre
kerüljenek.
 A hatóság munkáját segíti, részükre a tájékoztatást az előírt határidőre teljesíti.
 A rendezvény létesítése során a kialakítást az előírásoknak megfelelően végezteti el,
eltérés esetén intézkedik.
 A rendezvény ideje alatt betartja a tűzvédelmi illetve katasztrófavédelmi előírásokat,
távollétében helyettest bíz meg.
 Az esetlegesen bekövetkező tűz esetén döntést hoz, végrehajtja a szükséges
intézkedéseket.
 A megtörtént tűzvédelmi oktatásokat dokumentáltatja.
 Tűzvédelmi ügyekben szoros munkakapcsolatot tart a területileg illetékes Tűzoltó
Parancsnoksággal.
2.2.2 Közreműködő személyzet feladatai
 A rendezvény tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezet nincs, a
feladatokat minden dolgozó a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan a tűzvédelmi
szabályzatban meghatározott körben köteles elvégezni.
 A tűzvédelmi feladatokban különös felelősség és feladat hárul a szervezőkre, a
műszaki vezetőre és a biztonsági szolgálat vezetőjére.
 A szervező és a védelemmel megbízott dolgozói a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak
szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért felelősséggel
tartoznak az érintett hatóságok ellenőrzése során kiszabott bírságok tekintetében.
 Ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési útvonalak megfelelő
állapotát, valamint a tűzoltóság felvonulási útvonalait a rendezvény területén.
 A készenlétben tartott tűzoltó berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles
ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék – berendezés cseréjéről
a főszervezőn keresztül intézkedik
2.2.3 A biztonsági szolgálat vezetőjének tűzvédelmi feladatai
 Gondoskodik az irányítása alatt lévő biztonsági személyzet, dolgozók tűzvédelmi
oktatásáról, intézkedik a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megismertetéséről.
 Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele,
a főszervező tájékoztatása azonnal!
 Tűz esetén a tűzoltást vezető irányítása és utasítása szerint tevékenykedik.
 A beosztása alatt lévő dolgozóktól, a vendégektől megköveteli a tűzvédelmi
szabályzatban foglaltak rájuk vonatkozó részeinek betartását.
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 A rendezvény idején ellenőrzi az irányítása alá biztonsági személyzet tevékenységét,
esetleges tűz esetén irányítja és koordinálja a kiürítést.
 Többször meggyőződik a kiürítési útvonalak járhatóságáról, a kijáratok
megközelíthetőségéről.
 A vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.
2.2.4 Biztonsági szolgálat személyzetének tűzvédelmi feladatai
 A vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.
 Szolgálat során folyamatosan figyelemmel kíséri a tűzvédelmi előírások betartását,
hiányosság észlelése esetén azt saját hatáskörben megszünteti, illetve a hiányosság
megszüntetésére intézkedést kezdeményez.
 Az esetlegesen keletkezett tűz oltásában segítséget nyújt, segítik a személyek, anyagi
javak mentését, biztonságos helyre történő menekítését, a fegyelmezett helyzet
fenntartását.
2.2.5 Látogatók tűzvédelmi feladatai
 A látogatók kötelesek:
 A tűzvédelmi szabályzat illetve a rendezvényre vonatkozó dokumentum használati,
magatartási szabályait betartani,
 a dohányzási és egyéb magatartási szabályokat, tilalmakat betartani,
 vészhelyzet esetén az irányítók utasításait betartani.
3. Általános előírások
3.1 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai
 Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében
menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket - napnyugta utáni időszakban is
látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító - biztonsági jelekkel jelölni
kell.
 A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára
kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen. Az jelölések
legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm.
 A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és
menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék
energiaforrás kiépítése nem szükséges.
 Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem
alkalmazható.
 Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett
nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.
 Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen
át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére minden megkezdett 3000 m2 területre
legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben
tartani.
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A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a
pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására,
mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.
Az ülőhelyekkel tervezett szabadtéri rendezvény csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egyegy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy
kell elrendezni és a kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak
hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét sem:
a széksorok között haladva 15 m,
lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m,
lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m,
sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve
Bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m.
A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal
egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani
A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb
látogatási létszám figyelembevételével számítás alapján kell méretezni.
Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval
rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett
útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény,
koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.
Ha önkéntes vállalás útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem
telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy
villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni a
tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők
ismertetésével
A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a
résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez
igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő
résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

Szabadtéri rendezvényen
 a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű,
 az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A
teljesítményű,
 a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére egységenként 1 db 34 A, 183 B C
teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
 A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali
befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások,
biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók
biztonságát, vagy nem tartják be azokat.
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3.2 A menekülési iránymutatásra, kordonozásra vonatkozó szabályok
 Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve
1000 résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát,
lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani.
 A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet.
 Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében
menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket – napnyugta utáni időszakban is
látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító – biztonsági jelekkel jelölni
kell.
 A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára
kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.
 Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket a területileg illetékes tűzoltósággal egyeztetett
helyen kell elhelyezni.
 A jelölések legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm legyen.
 A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható
legnagyobb létszámot alapul véve –biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40
méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.
 A rendezvény területét jelölőszalaggal és vagy kordonnal kijelölni szükséges.
 A fém kordonokat megfelelően rögzíteni szükséges.
 Az út- és egyéb lezárásokhoz használt szalagkordonokat egy esetleges vészhelyzet
esetén a menekülés érdekében a biztonsági személyzetnek kötelessége azonnal
eltávolítani.
3.3 A hangosításra vonatkozó szabályok
 A rendező köteles gondoskodni arról, hogy rendelkezésre álljon a helyszínen olyan
kihangosító eszköz (lehet a színpadon álló hangtechnika is, ha áramszünet esetén is
megbízható áramellátással rendelkezik és állandó kezelőszemélyzet áll rendelkezésre),
amit az esetleges esemény során a szervező a nézőközönség és a biztonsági
személyzet irányítására fel tud használni.
 A rendezvény esetében a színpad hangosítási technikája mellett három darab kézi
kihangosító (megafon) készenlétbe tartása szükséges a jelen dokumentumban
megjelölt helyeken.
 Ezekkel a megafonokkal vészhelyzet esetén lehetőség van információkat, utasításokat
adni.
3.4 A kiürítésre vonatkozó szabályok
 A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható
legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40
méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.
 A szabadtéri tömegrendezvény veszélyeztetett területeit, valamint a kiürítendő terület
nagyságát a tűzvédelmi szakhatósággal történt előzetes konzultáció alapján kell
meghatározni.
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A veszélyeztetett terület 40 méteres körzetének, vagy a tűzvédelmi szakhatóság által
megállapított terület kiürítését kell biztosítani az előírt normaidőn belül.
3.5 Dohányzás
Tilos a dohányzás: sátrak, vendéglátó egységek és a színpad egész területén, kivéve az
erre kijelölt területeket.
Dohányzóhelynek olyan területet kell kijelölni, ahol a dohányzás, veszélyeztetés
nélkül megengedhető.
A dohányzóhelyeken "DOHÁNYZÓHELY" feliratot és nem éghető anyagból készült
hamutartót kell elhelyezni
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3.6 Közlekedési és menekülési utak, területek
a) A területen a közlekedési utakat, –menekülés céljára szolgáló utakat és területeket teljes
szélességében és állandóan szabadon kell tartani.
b) A területen, annak helyiségeiben és szabad területein található valamennyi villamos
berendezés kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószerkezetét, tűzvédelmi berendezéseket, továbbá
tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezető utat leszűkíteni, tárolás céljára használni
még átmenetileg sem szabad.
c) Az üzemeltetés alatt azon helyiségek ajtaját, amelyekben emberek tartózkodnak, lezárni
nem szabad.
3.7 Villamos berendezések
 Villamos berendezés létesítését és szerelését, javítását csak villamos szakemberrel
szabad végeztetni.
 A létesítést és szerelést, javítást végző szakember köteles az elvégzett munkáról írásos
nyilatkozatot adni.
 Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad
használni.
 A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani,
vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt
ne jelentsen.
 Gondoskodni kell, hogy a villamos berendezések, kapcsolók stb. az előírás szerinti
megjelöléssel legyenek ellátva.
3.8 Világító berendezések
 A rendezvény területén olyan világító berendezéseket kell elhelyezni, amelyek a
terület általános megvilágítására alkalmasak.
 A világítási hálózat legyen üzemeltethető generátoros megtáplálással amennyiben a
normál villamos hálózat nem üzemképes.
 A világítótestek megfelelő fényerővel kell rendelkezzenek.
 A hálózati illetve a generátoros átváltó kapcsolót biztonságos helyen kell elhelyezni, a
felügyelő személyzetet a szerkezet működtetésére ki kell oktatni.
 Reflektorokat (fényvetőket) kell elhelyezni a fontosabb nevesített területeken olyan
számban, hogy a megfelelő megvilágítási érték rendelkezésre álljon.
 Ezek a reflektorok (fényvetők) biztosítják az iránymutató jelzések megvilágítását is.
 A létesítést és szerelést, javítást végző szakember köteles az elvégzett munkáról írásos
nyilatkozatot adni.
3.9 Tűzoltó berendezések, eszközök, készülékek
 A tűzoltó készülékeket olyan helyen kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén könnyen
hozzáférhetők legyenek.
 A területen legalább 1-1 darab az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó
jogszabályokban és szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó
készülékeket kell elhelyezni és jelölni.
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Felállított étkes pavilonok és sátrak védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db
34A, 183B, C porral oltó szükséges.
A mutatványos játékok kezelőhelyén egységenként 1 db 34A, 183 B
öltözőkbe egységenként, minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A
színpadokon egységenként, minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A

A tűzvédelmi felszereléseket, tűzcsapokat, eszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően
szabad használni.
3.10 Tüzivíz
A rendezvény területén
 3 db föld feletti tűzcsap
 A tűzcsapot a vízközmű szolgáltató rendszeres időközönként köteles felülvizsgálni.
 A működőképességről és a vízhozamról a jogosítvánnyal rendelkező szakcég vagy a
vízközmű
szolgáltató felszólításra, írásban köteles nyilatkozni
 A vízforrásokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, eltorlaszolni azt még
átmenetileg sem szabad.
3.11 Tűzveszélyes tevékenység
 A rendezvény területén tűzveszélyes tevékenység csak a kialakítás és esetleg a
levonulás esetén folytatható, tehát a rendezvény közben lehetőleg nem.
 Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást
okozhat.
 Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
 A rendezvény közben szükséges alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a
rendezvény szervező engedélyezheti, az általa ellenjegyzett engedély útján.
 Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedély engedélyadója
felelős, hogy az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a
munkavégzés helyén a tűz, biztonsággal megelőzhető legyen.
 Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz
oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
 A vendéglátóhelyek területén a nyílt lánggal üzemelő berendezésekre vonatkozó
előírásokat külön fejezet tartalmazza.
3.12 Konyhai berendezések a vendéglátó sátrakban
a) Gázüzemű:
 Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú berendezést szabad
használni.
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Az állandó felügyelet nélkül üzemelő, éghető gázzal üzemeltetett tüzelőberendezés
olyan érzékelő és korlátozó szerkezettel kell felszerelni, amely meghatározott
biztonsági határérték elérésekor az üzemeltetést megszünteti.
A tüzelőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas
személyre
A tüzelőberendezés, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan
távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető
anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hő-terheléssel történő üzemeltetés
mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
A tüzelőberendezés használata során az adott területen rendelkezésre kell álljon az ott
keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék.
Gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnyel és megfelelő állapotú,
repedésmentes tömlővel üzemeltethető.
A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilinccsel kell rögzíteni.
Csak kereskedelmi forgalomból származó, tehát minősített gázfőző (gázégő, zsámoly)
berendezés használható, amely rendelkezik nyomásszabályzóval (visszaégés-gátló),
thermoelemes égésbiztosítóval vagy elzáró (szabályozó) szerelvénnyel.
Tartalék PB-gáz palack tárolása a rendezvény területén nem javasolt, a kiürült
palackokat a rendezvény területéről el kell szállítani.
A fentiek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervezőknek ellenőrizni
szükséges.
Nem megfelelő eszközök megléte esetén annak használatát a szervezőknek meg kell
tiltani!

b) Szilárd tüzelésű
 A főzőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető
anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell
alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási
veszélyt.
 A főzőberendezés felügyelete csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas
személyre bízható.
 A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű főzőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy
engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni. A tűz
meggyújtásához tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad
 A főzőhelyen a munka befejezésekor a tüzet el kell oltani és a salakot el kell
távolítani.
 Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a
kijelölt salaktárolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
 Főzőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz-vagy
robbanásveszélyt ne jelenthessen
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Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet. A tároló
hely 5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS. A
tároló helyet úgy kell kijelölni, hogy az esetleges tűz esetén a vízzel való oltás
megoldható legyen. Vízzel való oltást csak nyílt terepen, elektromos hálózattól távol
alkalmazható. A vízsugarat a tűzfészekre irányítva kell megkezdeni.
A tüzelés, helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(megfelelő oltóképességű, ellenőrzött tűzoltó készülék és vödörben víz)

3.13 Tűzvédelmi dokumentációk
 A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített dossziéban
kell gyűjteni.
 Az iratgyűjtőbe kell elhelyezni:
o Tűzvédelmi Szabályzatot és Tűzriadó tervet
o a zenés-táncos rendezvényelemek biztonsági tervét,
o a rendezvény egészére vonatkozó biztonsági intézkedések dokumentumot,
o a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit,
o a kialakított villamos rendszer megvalósulási dokumentumait, annak
megfelelőségét igazoló nyilatkozatot,
o az érintettek oktatásával kapcsolatos dokumentációt,
o a tüzivíz hálózat megfelelőségét igazoló dokumentumot,
o a tűzoltó-technikai eszközök nyilvántartását, ellenőrzésükről készült
jegyzőkönyvet.
 Az üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentumokat a felelős szervező köteles megőrizni
és szükség szerint rendelkezésre bocsátani.
 A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket, biztonsági tervet tartalmazó
dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak
megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie
 A rendezvényre vonatkozó jelen dokumentumot teljes egészében
o az információs sátorban el kell helyezni, hogy az bárki számára rendelkezésre
álljon.
o a rendezvény/szervezők honlapján elektronikus formában (pdf.) is meg lehet
jelentetni.
4. Tűzvédelmi oktatások rendje, az oktatások fő témakörei
4.1 Oktatások rendje
Az érintett személyzet oktatásáról nyilvántartást kell vezetni, melyet szükség esetén az
ellenőrző hatóság részére be kell mutatni.
Az oktatások során ismertetni kell a rendezvényre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot,
tűzriadó tervet, valamint a zenés-táncos rendezvényelemek biztonsági tervét és a biztonsági
intézkedéseket

43

A tűzvédelmi oktatásokat a felelős szervező vagy megbízottja köteles megtartani.
4.2 Oktatások fő témakörei
 Jelen tűzvédelmi szabályzat előírásai.
 A tűzriadó terv, a zenés táncos rendezvényelemek biztonsági tervének és a rendezvény
egészére vonatkozó biztonsági intézkedések ismertetése.
 A tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek.
 A tűz esetén követendő magatartás.
 A készenlétben álló tűzoltó készülékek használati előírásai.
 A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei.
5. Speciális rész: a területek használati szabályai
5.1 Információs sátor, öltöző sátor
 A helyiségekben éghető anyagot, ill. éghető folyadékot ideiglenes jelleggel sem
szabad tárolni.
 A helyiségekben tilos a dohányzás.
 A tűz elleni védelem érdekében a fent nevezett helyiségekben egységenként, az ott
keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a
rendezvény egészére vonatkozó dokumentumban meghatározott helyeken.
 A tűzvédelmi iratokat, a rendezvény egészére vonatkozó biztonsági intézkedéseket
valamint a zenés-táncos rendezvényelemekre vonatkozó biztonsági tervet az
információs sátorban kell elhelyezni.
 A sátrakban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és
eszközt szabad tartani.
 A helyiségekben az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell
készenlétben tartani.
 A kiépített villamos hálózatnak, a használt villamos készülékeknek és
berendezéseknek meg kell felelni a vonatkozó szabványok előírásainak.
 A kiépítendő villamos hálózatot a vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről
írásban nyilatkoznia kell a szerelést végzőknek
5.2 Vendéglátó sátrak
 A vendéglátó sátrakban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges
anyagot és eszközt szabad tartani.
 A vendéglátó sátrakban csak az üzemeltetéshez tartozó személyzet tartózkodhat.
 A vendéglátó sátrakban dohányozni tilos. E tilalmat a vonatkozó szabvány
előírásainak megfelelő táblával, jól látható helyen jelölni kell.
 a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1
db 34A, 183B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
 Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú gázüzemű és szilárd tüzelésű
főző és sütő berendezést szabad használni.
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A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a
környezetére tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. Csak a kijelölt tűzrakó
helyeken megengedett a szabadban való tüzelés.
A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem
szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet. A tároló
hely 5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS. A
tároló helyet úgy kell kijelölni, hogy az esetleges tűz esetén a vízzel való oltás
megoldható legyen. Vízzel való oltást csak nyíltterepen, elektromos hálózattól távol
alkalmazható. A vízsugarat a tűzfészekre irányítva kell megkezdeni.
A tűz meggyújtásához tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad! Az éghető
hulladékokból tüzet rakni tilos.
Szabadban a tüzelés, helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.
A menekülési útvonalakat még ideiglenesen sem szabad asztallal, székkel, egyéb
tárggyal lezárni.
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5.3 Színpad
 A színpad csak minőségtanúsítással ellátott kivitelűek lehetnek. A
felállítás/összeszerelés megfelelőségét igazoló nyilatkozatot a helyszínen biztosítani
szükséges.
 A színpad és környezete teljes területén a dohányzás, nyílt láng és pirotechnikai
eszközök használata tilos. E tilalmat a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő
táblával, jól látható helyen jelölni kell.
 A közlekedési és menekülési útvonalak állandó megvilágításáról, vész esetén
megfelelő menekülési iránymutatásról gondoskodni kell.
 A színpadok, hangosító eszközök, fénytechnikák villamos hálózatának, a villamos
készülékeknek és berendezéseknek meg kell felelni a vonatkozó szabványok
előírásainak.
 A kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a vonatkozó előírások szerint kell
szerelni, és erről írásban nyilatkoznia kell a szerelést végzőknek
 A színpadokon és a környezetükben éghető anyagot, ill. éghető folyadékot ideiglenes
jelleggel sem szabad tárolni.
 A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb
eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a
tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.
 Gyertya, nyílt lánggal üzemelő eszköz nem használható.
 A tűz elleni védelem érdekében az ott keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó
készüléket kell készenlétben tartani (minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A
teljesítményű).
 Az elektromos készüléket használat után ki kell kapcsolni (leválasztani a hálózatról).
 Az egész terület menekülési útvonalait biztonsági jelekkel kell megjelölni.
 A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára
kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.
5.5 Árusító sátrak
 Az árusító sátrakban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges
anyagot és eszközt szabad tartani.
 Az árusító sátrakban dohányozni tilos
 Az árusító sátrakban egységenként 1-1 darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas
tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani (minden megkezdett 100 m2 után 1 db
34A, 183B, C teljesítményű).
 A kiépített villamos hálózatnak, a használt villamos készülékeknek és
berendezéseknek meg kell felelni a vonatkozó szabványok előírásainak.
 A kiépítendő villamos hálózatot a vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről
írásban nyilatkoznia kell a szerelést végzőknek.
 Gyertya, nyílt lánggal üzemelő eszköz nem használható.
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Az árusító sátrakban és a környezetében éghető folyadékot ideiglenes jelleggel sem
szabad tárolni.
Az egész terület menekülési útvonalait biztonsági jelekkel kell megjelölni. A jelölések
láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a kialakított terület bármely pontjáról
legalább egy jelölés látható legyen.

5.6 Parkoló területek (nem a rendezvény területének része)
 A vendégek és a szervezők gépjárműveit a város kialakított parkolóhelyein kell
elhelyezni.
 A közlekedési utakat, valamint a kijáratokat szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni
még ideiglenesen sem szabad.
 A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken
gépjárműparkolót kialakítani nem lehet.
 A parkoló területeken éghető folyadékot tárolni nem szabad.
 A rendezvény területén parkolni csak a zenés-táncos rendezvényelemekre vonatkozó
biztonsági tervben illetve a teljes rendezvényre vonatkozó biztonsági intézkedések
dokumentumban részletezett helyeken és időtartamokon belül szabad
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TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV
Sorszám: ………………………..
Oktatás helye: .............................................................................................................
Oktatás időpontja: 201.... . év ................................. hó ............. nap
Oktatásra kötelezettek száma: ...............fő
Oktatáson résztvevők száma: ............... fő
Oktatást végző neve: ..................................................................................................
beosztása: .....................................................................................................
végzettsége: ..................................................................................................
Oktatás jellege:
□ előzetes (alap) oktatás

□ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:
□ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán
bármely időpontban feladatot látnak el;
□ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági
személyzet);
□ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó
személyzet);
□ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és
külső szervezet esetén egyaránt).
□ egyéb személyek (…………………….............................................................)
Rendkívüli oktatás oka:
Rendezvény szervezéséhez, biztosításához kötött okttás
........................................................................................................................................
...
Az oktatás rövid tartalma, tárgya:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.
.....................................................
oktatást végző aláírása
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A ............................ sorszámú Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv melléklete
OKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK
SORSZÁM

NÉV

ALÁÍRÁS

MEGJEGYJÉS
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Tűzriadó terv
A 30/1996.(XII.6.) BM. rendelet alapján,
a rendezvény ideje alatt a

Idesüss - Budaörs Napja 2017
által használatba vett területre
az alábbi utasítást adom ki és alkalmazását elrendelem.
1. A tűzjelzés módja, a tűzoltóság, valamint a területen tartózkodók riasztási rendje:
Bármely személy, aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, haladéktalanul köteles:
 a környezetét hangos kiabálással riasztani,
 a biztonsági szolgálatnak az eseményeket jelenteni,
 tűz esetén a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel a tűz oltását – az
önveszélyeztetettség mértékéig – megkezdeni.
2. A biztonsági szolgálat haladéktalanul köteles:
o Jelenti az esetet felelős szervezőnek.
o Segítséget nyújt a tűz oltásában illetve a továbbterjedés megakadályozásában,
o Irányítja a személyek és az anyagi javak mentését, megakadályozza a pánik
kialakulását, fegyelmet tart,
o A kialakult helyzethez mérten gondoskodik a vagyonvédelemről.
3. A létesítmény elhagyásának módja:
o A területet, az azon lévő építményeket a szabályzat mellékleteként
rendelkezésre álló menekülési útvonal szerint kell elhagyni.
o A tűz által érintett terület elhagyása higgadtan, fegyelmezetten történjen,
ügyelve a pánik elkerülésére.
4. Tűz esetén szükséges tennivalók:
A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezéséig a felelős szervező (és a biztonsági szolgálat)
irányítása szerint történjen a tűz oltásának megkezdése.
5. A felelős szervező feladatai:
 tájékozódik a veszélyhelyzetről,
 utasításokkal látja el a biztonsági szolgálatot a közművek elzárásáról, egyéb
műszaki teendőkről,
 utasításokkal látja el a biztonsági szolgálat személyzetét az egyéb szükséges
teendőkről,
 irányítja a mentést és a tűzoltást a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig,
 irányítja elsősorban a személyek, majd az anyagi javak mentését.
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6. A segítők, biztonsági szolgálat feladatai:
A biztonsági szolgálat vezetőjének irányításával, az utasításainak megfelelően, az
önveszélyeztetés határáig:
 Ha a tűz olyan kicsi, hogy azt - önmaga veszélyeztetése nélkül - el tudja oltani, akkor
a rendelkezésére álló eszközökkel eloltja,
 a veszélyeztetett övezetből az ott tartózkodók, majd az anyagi javak mentése,
 a mentéshez szükséges közlekedési útvonalak biztosítása,
 a tűzoltásra szolgáló eszközök (pl. tűzcsap) előkészítése,
 a rendelkezésre álló felszerelésekkel a tűzoltás megkezdése.
A helyszínre érkező hivatásos tűzoltóság vezetőjének utasításait mindenki köteles
maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.
7. Főbb veszélyforrások:
Villamos áramütés, melynek kiküszöbölésére végre kell hajtani a villamos rendszeren az
áramtalanítást.
8. A tűzoltáshoz felhasználható eszközök, készülékek:
Tűzoltó készülékek:
o A színpadok védelmére egységenként, minden megkezdett 50 m2 után, 1 db 34
oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
o Autókiállítás védelmére 600 négyzetméterenként 1 db 34 A, 183 B oltóképességű
ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
o Vendéglátó sátrak védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A 183B C
oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
o Árusító sátrak/standok, információs sátor, öltöző védelmére egységenként, minden
megkezdett 100 m2 után 1-1 darab 1 db 34 A, 183 B C oltóképességű ellenőrzött
tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
 Vidámpark gyermekjátszó védelmére, elektromos mutatványos játékonként 1-1
darab 1 db 34 A, 183 B oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell
készenlétben tartani.
9. Egyéb feladatok, követelmények:
 Az eloltott vagy önmagától elaludt tüzet is jelenteni kell a felelős szervező részére,
 a káreset helyszínét az esetleges tűzvizsgálat megkezdéséig változatlanul kell
hagyni,
 A szabályzatot és a tűzriadó tervet mindenkor hozzáférhető helyen kell tartani.
Tűz esetén értesítendő személyek jegyzéke:
Felelős szervező: Zsák András szervező, telefonszáma: 06-20/250-2389
Géczy-Gaál Szilvia, telefonszáma: 06-20/933-6773
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A rendezvény által igénybevett terület

Kiürítésre felszólító szövegek

MINDEN HANGOSÍTÓ HELYEN EGY PÉLDÁNY KIHELYEZENDŐ!
1. szint: Eső várható
A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül
közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel:
„Kedves Vendégeink! Eső várható! Javasoljuk, hogy húzódjanak fedett helyre. Nyitott
közintézmények, ahol az eső elől menedéket kaphatnak:
 Ifjúsági ház,
 Polgármesteri Hivatal épülete
Az eső elmúltával programjaink folytatódnak”
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2. szint: Vihar várható
A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül
közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel:
„Kedves Vendégeink! Vihar várható! Az Országos Meteorológiai Szolgálat (A megfelelő
felolvasandó: citromsárga vagy narancssárga, vagy piros riasztást adott ki. Kérünk
mindenkit, hogy fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül a endezvény területét hagyják el. Kérjük,
figyeljék a biztonsági szolgálat munkatársainak utasításait. A vihar elől menedéket
kaphatnak:
 Ifjúsági ház,
 Polgármesteri Hivatal épülete
A vihar elvonulása után két órával programjaink folytatódnak. Köszönjük megértésüket és
együttműködésüket
3. szint: Azonnali kiürítés
Vihar esetén:
A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül
közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel:
„Kedves Vendégeink! Vihar várható! Az Országos Meteorológiai Szolgálat (nem
felolvasandó: citromsárga vagy narancssárga, vagy piros (Biztonsági főnök jelzi a
bemondandó fokozatot)) riasztást adott ki. Kérünk mindenkit, hogy fegyelmezetten,
pánikkeltés nélkül a rendezvény területét azonnal hagyják el. Kérjük, figyeljék a biztonsági
szolgálat munkatársainak utasításait. A vihar elől menedéket kaphatnak:
 Ifjúsági ház,
 Polgármesteri Hivatal épülete
A vihar elvonulása után két órával programjaink folytatódnak. Köszönjük
megértésüket és együttműködésüket!”
Egyéb nem várt esemény esetén:
A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül
közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel:
„Kedves Vendégeink! Kérjük Önöket, hogy a rendezvény területét fegyelmezetten, pánikkeltés
nélkül azonnal hagyják el! Kérjük, figyeljék a biztonsági szolgálat munkatársainak utasításait.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!”
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