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I. 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

A biztonsági terv tartalmát a 23/2011 (III.8.) Kormányrendelet 8. §-a, valamint az 54/2014. (XII.5.) BM. 

rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) 207. §. - 215. §. 

bekezdései határozzák meg az alábbiak szerint: 

23/2011 (III.8.) Kormányrendelet alapján: 

„…1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos 

rendezvényekre, amelyeket 

a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, 

tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy 

tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak; 

b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt 

várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a 

továbbiakban: szabadtéri rendezvény). 

(2) A rendeletet nem kell alkalmazni 

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre; 

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; 

c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire; 

d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és 

e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre. 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy 

szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó 

szervezet működteti; 

2. zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban 

tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott 

zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell 

megváltott ülőhellyel rendelkezni; 

3. rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal 

megtartott rendezvény; 

4. alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon 

megtartott rendezvény;  

5. biztonságszervező: a Biztonságszervező, a Biztonságszervező I., vagy a Biztonságszervező II. 

szakképesítéssel rendelkező személy; 

6. személy- és vagyonőr: Személy- és vagyonőr vagy Biztonsági őr és Rendezvénybiztosító, vagy 

Személy- és vagyonvédő szakképesítéssel rendelkező személy…..” 

A biztonsági terv tartalmazza: 

a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való 

belépés és eltávozás rendjét; 

b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére 

vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; 

c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását; 
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d) a biztonsági személyzet létszámát; 

e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint 

f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet. 

Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége: 

a) A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e 

a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a 

vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a 

rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény 

felfüggesztéséről. 

b) A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és 

befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a 

zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő 

elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az 

üzemeltető és a szervező felel. 

c) A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet 

helyszíni jelenlétéről. 

A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok 

a) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín 

jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági 

személyzet végzi. 

b) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a 

biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és 

vagyonőr kell legyen. 

c) A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot 

vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági 

ellenőrzés esetén felmutatni. 

Rendezvény területre vonatkozó további előírások: 

A fenti rendezvény az 54/2014. (XII.5.) BM. rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat (továbbiakban OTSZ) alapján szabadtéri rendezvénynek minősül mivel: az 1000 főt vagy az 

5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény. Ezért még a 

további előírásokat is be kell tartani a rendezvény területen.  

„OTSZ 

207. § (1) Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, 

menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani. 

(2) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is 

látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések 

láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének 

bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. 

(3) A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm. 

(4) A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak 

megvilágítását biztosítani kell. 

(5) A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési 

útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges. 
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(6) 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. 

(7) Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes 

vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy a 

(6) bekezdés szerinti követelmény teljesüljön. 

(8) Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, 

amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott. 

208. § (1) A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés 

lehetőségét biztosítani kell. 

(2) A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 

2,5 méter kell, hogy legyen. 

(3) Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem 

alkalmazható. 

209. § (1) 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. 

(2) Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a 

rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell 

biztosítani. 

210. § (1) 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. 

(2) 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 az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- 

vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével. 

(3) Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait 

figyelembe véve minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos hálózattól független 

hangosító eszközt kell készenlétben tartani. 

(4) Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem 

biztosított, akkor annak kiegészítésére a (3) bekezdésben meghatározott számú, villamos hálózattól 

független hangosító eszközt kell készenlétben tartani. 

(5) A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet 

kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem 

nélkül alkalmazni kell. 

(6) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen 

résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt. 

211. § (1) A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal 

egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani. 
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(2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a 

rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó 

személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli. 

212. § (1) Szabadtéri rendezvényen 

a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, 

b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, 

c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B 

C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 

(2) 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. 

213. § (1) A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a 

padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az 

ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az 

útvonalak hossza ne haladja meg 

a) a széksorok között haladva a 15 métert, 

b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert, 

c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és 

d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert. 

(2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a 

szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok 

körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d) 

pontjában foglalt követelményt kell betartani. 

214. § A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre 

vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók. 

215. § (1) A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági 

intézkedéseket - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 

kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője 

köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt 

tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni. 

(2) Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri 

rendezvény esetében az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági 

intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi 

szempontot érintő változást kell az (1) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenteni. 

(3) 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. 

(4) A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény 

szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább 

egy évig meg kell őriznie. 
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107. Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények 

216. § (1) A kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvényekre a szabadtéri rendezvények vonatkozó 

szabályait az alábbi eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. 

(2) A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció kiürítésre, 

menekítésre vonatkozó nyilvánosságra hozható kivonatát a rendezvény szervezője tájékoztatásként a 

rendezvény megjelenítésére használt honlapon elektronikusan letölthető formában közzéteszi. 

(3) A helyszínen a menekülés biztosítását szolgáló - rendezvény miatt telepített - villamos táplálású 

berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvény területének kiürítéséhez szükséges 

ideig, de legalább 30 percen át biztosítani kell. 

(4) A szabadtéri rendezvények műsorszámaival érintett területén legalább 2 méter képátlóval 

rendelkező kivetítőket kell telepíteni elsődlegesen a rendezvény résztvevőinek biztonsági tájékoztatása 

céljából, arra alkalmas helyeken. 

(5) A résztevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén 

a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők 

koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, 

menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni. 

217. § (1) A rendezvény szervezőjének irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény 

szervezője, a rendezvény biztonsági vezetője, a rendezvény tűzvédelmi felelőse és esetleges káreset 

során a rendőrség, a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői végeznek 

irányítói feladatokat. 

(2) Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezője biztosítja a kommunikációs és 

tömegtájékoztatási lehetőséget. 

(3) Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, 

melyeket nem szükséges az e rendeletben meghatározottak szerint biztonsági jellel megjelölni. 

(4) Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció 

egy példányát el kell helyezni. 

218. § A rendezvény időtartama alatt a szükséges oltóvizet és annak kivehetőségét a 

legveszélyeztetettebb helyszín védelme érdekében a rendezvény szervezőjének kell biztosítania, mely 

történhet egyedi, eseti műszaki megoldás felhasználásával is. A szükséges oltóvíz mennyiségét, helyét 

és követelményeit adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg - egyeztetés keretén belül - az illetékes 

első fokú tűzvédelmi hatóság határozza meg. 

 

BIZTONSÁGI TERV TARTALMA 

A fentiek figyelembevételével került meghatározásra a rendezvény helyszíneinek figyelembevételével a 

Biztonság Terv elkészítése. A Terv készítése során a szabadtéri rendezvényekre esetében figyelembe 

vehető TVMI 5. pontjában foglaltakat is figyelembe vettük. A Biztonsági Terv a Megbízó által 

rendelkezésemre bocsátott információk és adatok alapján készült, melyek ismeretében kerültek 

meghatározásra a biztonsági feladatokat ellátó személyek feladatai, és az egyes 

rendezvényhelyszínekre vonatkozó biztonsági előírások a vonatkozó jogszabály alapján.  
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II. 

RENDEZVÉNY ISMERTETÉSE  

Rendezvény rövid ismertetése: A Szent Márton Találkozó 2016 ingyenesen látogatható 2016. július 9-

10-én megtartásra kerülő egyházi jellegű szabadtéri rendezvény, melynek során ünnepi Szent Mise, 

zenei és színpadi előadások, táncház, Ákos koncert megtartásra kerül sor. A rendezvényt 

Szombathelyen, Emlékmű és környékén lévő területen rendezik meg mellékelt programterv alapján. 

(lásd: helyszínrajz, programterv) A rendezvény mind két napján több ezer ember egyidejű jelenlétével 

kell számolni. A rendezvény során lesznek olyan programok, melyek esetében a hatályos jogszabály 

alapján Biztonsági tervet kell készíteni, valamint szabadtérre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat is meg 

kell határozni. A fentiek figyelembevételével, ezért a rendezvények tekintetében szükséges volt 

hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével biztonsági előírások kidolgozásra.   

Rendezvény adatok:  

Rendezvény megnevezése: Szent Márton Találkozó   

Helyszíne: Szombathely Emlékmű alatti terület és kapcsolódó lezárt terület (lásd: helyszínrajz)  

Szabadtéri rendezvény időpontjai:  

2016. 07. 09. 9.00 órától-22.00-ig 

2016.07.10. 11.00 órától- 24.00-ig 

Szabadtéri rendezvény terület nagysága: kb. 42 000 m2 

Zenés táncos rendezvény helyszíne: Szombathely Emlékmű alatti terület 4652/2 hrsz. 3689 hrsz. 

Zenés táncos rendezvények időpontja:  

2016. július 9. 19 órától- 22.00-ig 

2016. július 10.18 órától- 21.00-ig (kiemelt szabadtéri táncos rendezvény -Ákos koncert- 

Zenés táncos rendezvény terület nagysága: kb. 42 000 m2 

 

 
 

 

A rendezvény által használt területeket és lezárásokat  a Mellékelt biztonsági terv tartalmazza. 

rendezvény terület 
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A rendezvény programok ismertetése: 

2016.07.09. szombat 

Emlékmű domb  
Nagyszínpad:  
09:30 Lelki ráhangolódás  
 
10:30 Ünnepi Szentmise  
 
12:30 Ebédszünet - Bográcsozás a szegényekkel  
 
14:15 Szalézi Bans  
 
14:30 Programismertetés, majd: A Szent Márton Emlékérme bemutatása (MNB és Pénzverő Zrt.)  
 
15:30 Böjte Csaba az irgalmasságról  
 
16:30 Dr. Zacher Gábor előadása  
A szülői szerepről, a kommunikációról és a szerhasználat veszélyeiről  
 
18:30 Szalézi Bans  
 
19:30 St. Martin és a Homokszóró  
 
21:00 Táncház a Szökős Néptáncegyüttessel – Eső esetén Táncház a Sátorban  

 

2016.07.10.vasárnap 

Emlékmű - Domb   

Nagyszínpad  

 

11:30 Ebédszünet - Bográcsozás a szegényekkel  

 

13:00 Dicsőítő koncert - Csiszér László és zenekara  

 

14:00 Eperjes Károly előadása  

 

15:00 Eucharist koncert  

 

19:00 Ákos koncert  

 

21:00 Foci EB óriáskivetítőn  
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III. 

KÖZREMŰKÖDŐK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A BIZTONSÁGI 

KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN 
RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK MÓDJÁT 

 A VI. FEJEZET TARTALMAZZA  

Rendezvénytartó (felelős szervezők): 

 Szombathelyi Egyházmegye 

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. 

 SSD Solutions Kft. 

1023 Budapest, Repkény u. 9. 

Megjegyzés: A Szombathelyi Egyházmegye szervezésében valósul meg a rendezvény, az SSD 

Solutions Kft. a Szombathelyi Egyházmegye által megbízott rendezvényszervező és kivitelező társaság. 

a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét képviselője: 

Szombathelyi Egyházmegye: 

Név: Maurer Péter 

Elérhetősége: 

Martineum Felnőtt képző Akadémia 

9700 Szombathely, Karmelita u. 1. 

telefon (vezetékes): 06 94/514-340 mobil:06 30 979 1266 

SSD Solutions Kft. 

Név: Dr. Szép Árpád Olivér 

Elérhetősége: 

Lev. cím: 1023 Budapest, Repkény u. 9. 
- telefon 06 70 329 8333 
- fax: 06 1 700 1759 
- e-mail: szeparpa@ssdsolutions.hu , iroda@ssdsolutions.hu 
Megbízása alapján a helyettesítő személy: 

neve: Király Ádám 

elérhetősége: 

- telefon (mobil, vezetékes): +36 20 9 273 543 

A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködök feladatai: A szervezők feladata és 

kötelezettsége, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható a rendezvény biztonságát 

veszélyeztető esemény (pl. időjárás, bombariadó, baleset, földrengés, stb.). abban az esetben, ha 

valamely esemény a rendezvény biztonságát veszélyezteti gondoskodik a rendezvény 

felfüggesztéséről. Feladata hogy a rendezvény területén a résztvevők számára biztosítsa a rendezvény 

területén a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a minimális egészségügyi, biztonsági és 

higiénia feltételeket. (pl. elsősegélynyújtást, WC-k, tájékoztatás, rendezvény területén a rend és 

biztonság fenntartása). A rendezvényszervezőnek biztosítani kell a rendezvény helyszínének 

biztonságos elhagyását, mely intézkedések ezen biztonsági tervben kerültek meghatározásra a 

vonatkozó jogszabályi előírásokra tekintettel. 

Rendezvény biztonsági vezetője:  

Smolnauer Zoltán biztonságszervező 

Tel: +20 515 4565 

mailto:szeparpa@ssdsolutions.hu
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Biztonsági vezető feladatai: 

 a rendezvény biztosításában résztvevők munkáját koordinálja szükség esetén javaslatot tesz 

szervező felé biztonsági intézkedést igénylő esetekben 

 a biztosításban résztvevők jelentései alapján szükség szerint összegzi a rendezvény területén 

történ rendkívüli eseményt, arról tájékoztatja felelős szervezőt 

 közreműködik a felelős szervező által elrendelt megelőző biztonsági intézkedések 

végrehajtásában, a biztonsági szolgálat irányításában. 

  Veszélyhelyzet esetén irányítja a mentést és kiürítést a rendezvény területen. 

A biztonsági szolgálat általános feladata:  

Öltözet: Póló, nadrág (megkülönböztethetőséget biztosítani kell) 

Felszerelés:  Azonosító kitűző, minden személy részére 

Rádiók: A Biztonsági személyzet minden tagjának, állandóra kiadva. 

 színpadi terület zárása kordonozása, a gépjárműbehajtás megakadályozása, a közönség 

mozgásának irányítása, a szükséges biztonsági ellenőrzések végrehajtása, beléptetési feladatok 

végzése 

 A helyszínek biztosítása a biztonsági előírások betartatása a különböző rendezvények során, 

helyszíni adottságok, és biztonsági előírások figyelembevételével  

 Forgalom és közönség irányítás, útbaigazítás, tájékoztatás, szükség esetén a talált tárgyak 

kezelése,  

 a közönség létszámának, mozgásának, magatartásának figyelemmel kísérése, a 

szervezőigényének megfelelően,  

 a rendezvény rendjének megzavarására irányuló szándék felfedése, jelentése a szervezőnek,  

 a rendezvény résztvevői – így a közönség, a műsorszolgáltató, a vendéglátóhelyek, a szervező– 

sérelmére irányuló személy- illetve vagyon elleni cselekmények felfedése, megszakítása, 

tettenérés esetén az elkövető elfogása, visszatartása a rendőrség helyszínre érkezéséig, 

helyszínbiztosítás,  

 építmények, berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök őrzése,  

 a rendezvény rendjét megzavarók felhívása a jogsértő magatartásuk abba hagyására, szükség 

esetén távozásra felhívása, vagy eltávolítása a rendezvény helyszínéről.  

 a dohányzásra, nyílt láng használatára vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése, a szabály 

megszegői figyelmének felhívása a szabályszegő magatartás beszüntetésére,  

 szükség esetén a műszaki területen dolgozók, a műsorszolgáltatók, VIP vendégek személyi 

biztonságának megóvása. 

A biztonsági szolgálat rendszeres feladatai: 

A rendezvény kezdése előtt legalább egy órával, majd ezt követően rendszeresen ellenőrzi:  

 a tűzoltó készülékek meglétét a kijelölt készenlétben tartási helyeken,  

 a menekülési útvonalak akadálymentességét, a menekülési útirányjelzések meglétét, 

láthatóságát.  

 a hozzá tartozó színpadi és rendezvény terület helyi biztosítása 

A biztonsági szolgálat tagja köteles ismerni:  

 a rendezvény elrendezési tervét,  

 a rendezvény szervezőjének tűzvédelmi előírásait, biztonsági intézkedéseit,  

 a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat,  
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 a tűzoltó készülékek készenlétben tartási helyeit,  

 a tűzoltó járművek közlekedési útvonalait, várakozási helyeit, a tűzoltó vízforrásokat. 

A biztonsági szolgálat tagja legyen képes:  

 a résztvevők tájékoztatására a menekülési lehetőségekről, valamennyi biztonsági  

 szabályról,  

 a tűzvédelmi rendszabályok figyelemmel kísérésére, a rendellenességek jelzésére.  

Kísérje figyelemmel:  

 a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartását,  

 a tájékoztató feliratok, menekülési útirányjelzők meglétét, épségét,  

 a tűzcsapok megközelíthetőségét, 

  a rendezvény résztvevőire meghatározott tűzvédelmi előírások megtartását. 

Rendezvénytechnikai vezetők, színpadfelelősök: 

 A rendezvény napi megkezdése előtt ellenőrzi: a helyszínen tartózkodók tájékoztatására, 

értesítésére, riasztására alkalmazott hangosító eszközök elérhetőségét, működőképességét.  

 a tűzoltó készülékek meglétét a kijelölt készenlétben tartási helyeken,  

 a rendezvény területen tartózkodók számára a hangosbemondón keresztül tájékoztatást ad: 

a) a színpadi produkció előtt a rendezvény területen tartózkodók számára a rendkívüli 

helyzet esetén merre lehet elhagyni a rendezvény területet; 

b) veszélyhelyzet esetén a biztonsági vezető utasítására veszély helyzetekre 

kidolgozott 1-3. sz. mellékletben foglalt terveknek megfelelően tájékoztatást kell 

végrehajtani a rendezvény területen. 

A közreműködőktől elvárt magatartásformák: 

 Tartsa be a szervező által kiadott, a rendezvény rendjére, így különösen a gépjárművek 

mozgására, a behajtás és a parkolás rendjére, az anyag és áru mozgatására, a bemutató, 

árusító és vendéglátóhelyek elhelyezésére, működtetésére, a nyitásra és zárásra vonatkozó 

előírásokat. 

 Kísérje figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott 

tájékoztatókat.  

 Vegye figyelembe és tartsa be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező 

vagy a biztonsági szolgálat által adott felhívásokat.  

 Vegye figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak megfelelően 

járjon el.  

 A balesetet, káreseményt jelentse be a szervezőnek, vagy a biztonsági szolgálat tagjának. 

Rendezvény Irányítási pont feladatai: 

Az irányítási ponton kerül kialakításra a rádió kommunikációs központ, az időjárás előrejelző nyomon 

követés, és a szervezői rendezői kapcsolattartás. Az irányítási pont feladata a rendezvény folyamatos 

biztonsági koordinálására, tömegtájékoztatás, rendkívüli helyzet esetén utasításokat adnak, irányítják a 

kimenekítést, és megszervezik a sürgős teendőket. Abban az esetben, ha az időjárás hirtelen fordulatot 

vesz a rendezvénybiztosítás vezetője intézkedik a tűzvédelmi előírás, és a rendezvény biztosítási terv 

előírásainak megfelelően.  

A rendezvényért felelős személy, és a rendezvényt irányító szervező csoport a rendezvény időtartama 

alatt (2016. július 9-én 18.00-tól 2016. július 9. 22.00 óráig, valamint 2016. július 10. 17.00-tól- 2016. 

július 10. 24.00-ig  az alábbi címen tartózkodik és ott folyamatos ügyeletet lát el: Szombathely, 

Emlékmű alatti nagyszínpad backstage sátor 
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IV. 

RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI REND 

A szabadtéri rendezvény szervezője a Szombathelyi Emlékmű alatt a Fedett színpad melletti Backstage 

(Öltöző) sátorban hoz létre irányítási pontot. A biztosításban résztvevők mobil telefonon és UHR rádión 

keresztül tartják a kapcsolatot az irányítási ponttal. A helyszíni biztosításban lévő személyek kötelesek 

minden releváns információról jelentést tenni a rendezvénybiztosítás vezetőjének azon keresztül a 

szervező képviselőjének. A rendezvény biztonságos lebonyolítását akadályozó tényezők fennállása 

esetén a minden esetben a rendezvény szervezői döntenek a biztosításban résztvevők vezetőinek 

bevonásával a rendezvény felfüggesztéséről, leállításáról. Ez a döntés nagyban függ a rendkívüli 

helyzet típusától pl. időjárás, baleset/kár/ mértékétől. Rendkívüli helyzet bekövetkezésekor, illetve 

annak megelőzésére az biztonsági vezető javaslatot tesznek a főszervezők felé, a szükséges 

intézkedések megtételéről a szervezők képviselői döntenek. A végrehajtást Smolnauer Zoltán 

biztonsági vezető koordinálja. 

Rendkívüli helyzet: 

 Közbiztonságot veszélyeztető tényező (baleset, tömegverekedés,stb.) biztonsági feladatot 

ellátó személyek tájékoztatása alapján; 

 Meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján vihar, zivatar, felhőszakadás kialakulásának 
lehetősége; 

Rendezvénnyel kapcsolatos eljárás rend: 

A biztosításban résztvevők a helyszíni vezetői kapcsolttartói mobil telefonon keresztül tartják a 

kapcsolatot. A helyszíni állomány köteles minden releváns információról jelentést tenni a biztonsági 

szolgálat vezetőjének, vagy a rendezvény biztonsági vezetőjének és azon keresztül a szervezőnek. A 

rendezvény biztonságos lebonyolítását akadályozó tényezők fennállása esetén a minden esetben a 

rendezvény szervezői döntenek a biztosításban résztvevők vezetőinek bevonásával a rendezvény 

felfüggesztéséről, leállításáról. Ez a döntés nagyban függ a rendkívüli helyzet típusától pl. időjárás, 

baleset/kár mértékétől. 

Rendkívüli helyzet: 

 Közbiztonságot veszélyeztető tényező (baleset, tömegverekedés,stb.) biztonsági feladatot 

ellátó személyek tájékoztatása alapján; 

 Meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján vihar, zivatar, felhőszakadás kialakulásának 

lehetősége; 

Jelentéstétel rendje: 

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor az biztosításban résztvevő haladéktalanul jelenti a rendezvény 

szervezőinek. Ezután a rendezvény szervezői megteszik a szükséges intézkedéseket tájékoztatás, 

jelentés, illetve kiadják a meghatározott utasítást a biztosításban résztvevő állománynak. A 

rendezvényszervezői döntenek a rendezvény leállításáról a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel. A 

veszélyhelyzet függvényében értesíteni kell az illetékes hatóságokat, más együttműködő (rendőrség, 

Eü. személyzet, tűzoltóság, katasztrófavédelem, stb.) szervezeteket. 

Rendezvény területén az általános biztosítási feladatok: 

 a rendezvény területére beérkező személyek útbaigazítása; 

 Közbiztonságra veszélyes tárgyak, eszközök kiszűrése; 

 Vendégek kulturált szórakozásának biztosítása; 
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 rendkívüli események bekövetkezésekor a szükséges intézkedések megtétele, a menekülési 

utak szabaddá tétele, a megfelelő záró kordonozások bontása nyitása, forgalomirányítás 

parkolókban; 

 Elsősegélynyújtás, sérült személyek kisérése a mentőhöz; 

 A rendezvény területén az esetleges rendbontások, bűncselekmények és balesetek 

megelőzése, megakadályozása; 

 Produkciós területek zárása, ellenőrzése, idegen személyek bemenetelének megakadályozása; 

 A kihelyezett technikai eszközök, vagyontárgyak biztosítása; 

Rendezvény terület kiürítés elrendelés esetei: 

1. Olyan időjárási veszélyhelyzet, amely az ott lévők életét testi épségét veszélyezteti; 

2. Olyan rendbontás, jogsértő cselekmények, amely a nagyszámú tömeg hirtelen mozgásával más 

résztvevők életét testi épségét veszélyezteti; 

3. Olyan előre nem látható katasztrófahelyzet, amely a rendezvény területén lévő valamely 

objektum, illetve annak tartozékainak (felépítmény, szobor, épület,fa, stb.) olyan irányú 

mozgása, amely személyek életét testi épségét veszélyezteti. 

4. Bombariadó esetén; 

Tömegtartózkodásra szolgáló terület vonatkozásában a rendkívüli helyzethez kapcsolódó 

feladatok, rendezvény területeinek kiürítése:  

A kiürítés elrendelést követően gondoskodni kell, hogy a rendezvényen lévő zenei szolgáltatás 

szüneteljen és a kiürítés alatt végig folyamatos tájékoztatást kell nyújtani (hangosítással megoldva) a 

menekülés útirányokról, azok igénybevételének lehetőségéről. A kiürítés biztosításában résztvevő 

személyek folyamatosan segítik a tömeg zavartalan, akadálymentes kijutását a rendezvény területéről. 

A rendezvények területe 4, illetve 2 irányban elhagyható a mellékelt helyszínrajz alapján.   

A rendezvény megtartásának kötelező szabályai: A vonatkozó jogszabályi előírások betartása és 

betartatása minden körülmény között kötelező, az a rendezvény szervezőjének felelőssége.  
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V. 

RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁSA  

SZENT MÁRTON TALÁLKOZÓ 

 

A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák: 

a) a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható 

időpontját, 

b) a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát, 

c) a szervező megnevezését, címét, 

d) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét, 

e) a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet 

képviselőjének nevét, címét és elérhetőségét,  

______________________________________        

 

a) a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható 

időpontját, 

Rendezvény megnevezése: Szent Márton Találkozó 

Rendezvény időpontja: 2016. július 9.-10 
 

 A rendezvényen egyidejűleg várható maximális létszám: lásd: szervezői nyilatkozat   

 Alapterület: kb. 42 000 m2 
 
b) a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát, 
 
Lásd: II. fejezet 

c) a szervező megnevezését, címét, 

Rendezvénytartó (felelős szervezők): 

 Szombathelyi Egyházmegye 

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. 

 SSD Solutions Kft. 

1023 Budapest, Repkény u. 9. 

Megjegyzés: A Szombathelyi Egyházmegye szervezésében valósul meg a rendezvény, az SSD 

Solutions Kft. a Szombathelyi Egyházmegye által megbízott rendezvényszervező és kivitelező társaság. 

d) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét, 

Szombathelyi Egyházmegye: 

Név: Maurer Péter 

Elérhetősége: 

Martineum Felnőtt képző Akadémia 

9700 Szombathely, Karmelita u. 1. 

telefon (vezetékes): 06 94/514-340 mobil:06 30 979 1266 
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SSD Solutions Kft. 

Név: Dr. Szép Árpád Olivér 

Elérhetősége: 

Lev. cím: 1023 Budapest, Repkény u. 9. 
- telefon 06 70 329 8333 
- fax: 06 1 700 1759 
- e-mail: szeparpa@ssdsolutions.hu , iroda@ssdsolutions.hu 
Megbízása alapján a helyettesítő személy: 

neve: Király Ádám 

elérhetősége: 

- telefon (mobil, vezetékes): +36 20 9 273 543 

e) a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet 

képviselőjének nevét, címét és elérhetőségét,  

 

Rendezvény biztosítást ellátó szervezet:  

Arma Group Kft. 

Cím: 9222 Hegyeshalom, Mező utca 1/B 

Levelezési cím: 9700, Szombathely, Gagarin út. 17. 

Kapcsolattartó: Boldizsár Csaba   

Telefon: 06 30 979 3560 

Mail: nfo@armagroup.hu 

 

Arma Group Kft. részéről a rendezvény biztonsági vezetője:  

Smolnauer Zoltán biztonságszervező 

Tel: +36 20 515 45 65 
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Rendezvény terület biztosítása: 

A rendezvény biztosítás létszámát a rendezvény várható látogatottsága alapján határozta meg a 

rendezvény szervező az alábbiak szerint: A rendezvényen időszakonként folyamatosan változó 

látogatószámmal számolunk. A rendezői létszám meghatározásánál a fentiek mellett figyelembe vettük az 

54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ előírásait mely alapján.  

A szabadtéri rendezvényen és a zenés táncos rendezvény várható egyidejű maximális létszámok:  

Szombat 2016.07.09.: 

8 órától-12.30 óráig: 8000 fő- szükséges biztonsági feladatot ellátó személyek száma: 40 fő 

12.30 órától -18. 30 óráig: 4000 fő- szükséges biztonsági feladatot ellátó személyek száma: 20 fő 

18.30 órától-23.30 óráig: 5000 fő- szükséges biztonsági feladatot ellátó személyek száma: 25 fő 

Vasárnap 2016.07.10.: 

12 órától-17.30 óráig: 5000 fő- szükséges biztonsági feladatot ellátó személyek száma: 25 fő 

17.30 órától -22. 00 óráig: 15 000 fő- szükséges biztonsági feladatot ellátó személyek száma: 75 fő 

22.00 órától-24.00 óráig: 5000 fő- szükséges biztonsági feladatot ellátó személyek száma: 25 fő 

Megjegyzés: a rendezvény területen a létszám ismeretében minden 200 fő felett egy biztonsági ember 

minden esetben biztosítani kell.  

Rendezvényhelyszínek biztosításnak megvalósulása:  

A rendezvény területe az alábbiak szerint kerül zárásra: 

Rendezvény terület zárási pontok biztosítása: 

Nr.: Zárási pont 
Biztosítást végző 

személyek létszáma 

1 Bartok Béla körút Kenderesi utca 3 

2 Jókai Mór utca Kálvária utca 3 

3 Jégpince út Középhegyi út 2 

4 Gagarin út  Arany János utca 3 

5 Árpád út Kárpáti Kelemen utca 2 

6 Jókai Mór utca Tompa Mihály utca 2 

7 Rigóvölgyi utca Homok utca 2 

Utcák zárási időpontjai:  

2016.07.09 2016.07.10 Összesen: 17 fő 

Kezdete: Vége: Kezdete: Vége:  

6:00 23:00 11:00 0:00  
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A biztosítást végzők és tervezett maximális létszámok az egész rendezvény területre:  

Személy és vagyonőrök:  

Az Arma Group Kft részéről az alábbi időpontok és beosztás szerint tervezzük rendezvény biztosítást: 

 

NAP Mikortól Meddig Létszám 

Szombat       

Színpadi terület 8:00 12:30 50 

Színpadi terület 12:30 18:30 20 

Színpadi terület 18:30 23:30 25 

        

Emlékmű sátor 8:00 18:00 1 

    

    Vasárnap       

Színpadi terület 12:00 17:30 25 

Színpadi terület 17:30 22:00 75 

Színpadi terület 22:00 0:00 25 

  
   Emlékmű sátor 12:00 0:00 1 

 

A rendezvényszervezők részéről további 50 fő cserkész, a Szombathelyi közterület felügyelettől 14 fő 

személyt biztosítanak a rendezvény terület biztosításra. 

A rendezvény megkezdése előtt a biztosítás vezetője, e rendezvényre készített tervben foglaltak 

alapján - oktatásban részesíti a rendezvény szervezőit, és a biztonsági szolgálatot, melyet tűzvédelmi 

oktatási naplóban dokumentáljuk, és egy évig megőrizzük.  

Az biztosítást végző személyek munkáját Smolnauer Zoltán (biztonságszervező) Tel: +36 20 515 45 

65 biztonsági vezető koordinálja. Rendkívüli helyzet bekövetkezésekor az eljárási rendnek 

megfelelően kell eljárni. A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenysége a 

III. –és VI. fejezetben került meghatározásra. 

Javasolt rendezvény biztosítási koncepció : 

2016. július 9. Szombat 

Feladatok: Helyszín zárás, vagyonvédelmi és biztonsági feladtok ellátása, kiürítési és menekülési 

feltételek biztosítása,  

Várható max. létszám: szervezői nyilatkozat alapján 8 000 fő-  min. 40 fő biztosítást végző személy  

Rendezvény biztosítás: minden megkezdett 200 fő után 1 rendezvény biztosító személy  

Javaslatok: 

1.fő Biztonsági vezető 1 fő+ veszélyhelyzeti központ üzemeltetés 1 fő 

 Biztonsági csoportok kialakítása megfelelő végzetséggel és tapasztalattal rendelkező 

szakember irányításával.   A csoportokba beoszthatóak nem szakképzett személyek, segítők.  

 Zárási pontokon 2-3 fő elhelyezése (polgárőrség) 
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   A rendezvény terület a jogszabályi előírásoknak megfelelően zárt kordonnal megosztásra 

kerül (lásd: rajz) a kordonok közötti területen és színpadnál  5 m-enként  biztonsági ember 

elhelyezése  (16 fő)  

 Színpadi terület mögött biztosítás: 2 fő 

 rendezvény terület ellenőrzés, kiszolgálási területek, helyszínre érkezők biztosítása,  járőri 

feladatok: 4 ( 2 fős csoport) 8 fő 

 Rendezvény terület külső biztosítás: két oldalt 3x4  fő (12 fő)  

 Megjegyzés: A biztosítási létszámok elhelyezése csak javaslat a Biztonsági tervben is csak 

javaslat szinten szerepel tekintettel arra, hogy rendezvény helyszín adottságai figyelembe 

vételével a Biztonsági vezető feladata és felelőssége ki, hol, mit hány fővel hogyan végezzen.  

2016. július 10. Vasárnap 

Feladatok: Helyszín zárás, vagyonvédelmi és biztonsági feladtok ellátása, kiürítési és menekülési 

feltételek biztosítása,  

Várható max. létszám: szervezői nyilatkozat alapján 15 000 fő-  min. 75 fő biztosítást végző személy  

Rendezvény biztosítás: minden megkezdett 200 fő után 1 rendezvény biztosító személy  

Javaslatok: 

1.fő Biztonsági vezető 1 fő+ veszélyhelyzeti központ üzemeltetés 3 fő 

 Biztonsági csoportok kialakítása megfelelő végzetséggel és tapasztalattal rendelkező 

szakember irányításával.   A csoportokba beoszthatóak nem szakképzett személyek, segítők.  

 Zárási pontokon 2-3 fő elhelyezése (polgárőrség) 

   A rendezvény terület a jogszabályi előírásoknak megfelelően zárt kordonnal megosztásra 

kerül (lásd: rajz) a kordonok közötti területen és színpadnál  5 m-enként  biztonsági ember 

elhelyezése  (16+6 fő)  

 Színpadi terület mögött biztosítás: 3 fő 

 rendezvény terület ellenőrzés, kiszolgálási területek, helyszínre érkezők biztosítása,  járőri 

feladatok: 6 ( 4 fős csoport) 24 fő 

 Rendezvény terület külső biztosítás: két oldalt 4x4  fő (16 fő)  

 Megjegyzés: A biztosítási létszámok elhelyezése csak javaslat a Biztonsági tervben is csak 

javaslat szinten szerepel tekintettel arra, hogy rendezvény helyszín adottságai figyelembe 

vételével a Biztonsági vezető feladata és felelőssége ki, hol, mit hány fővel hogyan végezzen.  

Rendezvényi terület kialakítása során figyelembevett követelmények, biztonsági előírások: 

Beléptetés és eltávozás rendje: 

A fent említett csomópontokon, útkereszteződéseken lehet a területre gyalogosan bejutni, illetve a 

területet elhagyni. Gépjárművel csak behajtási engedéllyel lehet belépni. A zárási pontokon belül a 

közutat lehet közlekedésre használni. A felvonulási útvonal szélessége minimum 3,5 m, amit 

szabadon kell hagyni! A mellékelt térképen látható a közterülten elhelyezkedő tűzcsap. Pontos cím 

(utca házszámmal) nincs, hisz a terület egy zöldövezet.  

A földfeletti tűzcsapok helye szemmel látható. A tűzcsapok környezetét szabadon kell hagyni, hogy egy 

esetleges tűz esetén a tűzoltóautó a tűzcsapot használni tudja. A rendezvényi területen lévő tűzcsap 

jelölése a helyszínrajzon megtörtént. A tűzcsapok helyét a helyszínen szabvány tábla jelzi.  
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Rendezvényhelyszín kialakítása: 

Kialakítási szempontok: Az úttesteken árusok nem lesznek, ők a parkolókba és járda melletti 

területekre pakolnak ki. A mellékelt helyszínrajzon bejelöltük helyüket. Így szükség esetén az útestet 

használni tudják a rendfenntartók, tűzoltók, mentők. A lezárt területen kívül, a szomszédos utcákban 

van lehetőség a parkolásra. A rendezvény közvetlen szomszédságában két vendéglátó egység, 

szabadtéri strand, sportpálya, fedett uszoda és két szálláshely működik. A rendezvény helyszínen a 

program sátrak elhelyezése úgy történik, hogy szükség esetén az a tűzoltóság, mentőszolgálat 

gépjárművei fel tudjanak hajtani. 

A rendezvény helyszín kialakítást a mellékelt telepítési rajzok tartalmazzák.  

Áramlekötési pontok, tűzvédelmi főkapcsolók: 

Homok utca áramvételi pont 

Csónakázótó sziget előtti parkoló melletti áramszekrény 

Szánkópálya SZOVA tulajdonában álló áramszekrény 

Ezek „ típusú kültéri szabadtéri rendezvény szekrény” aljzatok lesznek,  melyek  minden esetben 

rendelkeznek  tűzvédelmi főkapcsolóval. Ezek feliratozva lesznek, és az alábbi módon fog kinézni.   

Az energiaellátás biztosításának a szakembere VASI VILLSZER KFT lesz, aki az áramellátást kivitelező 

cégnek  a helyi  képviselője. Tel: Szendrődi János 06 30 396-8070  Az áramellátás műszaki ügyeletét  

ő,  vagy az általa  delegált  személy fogja ellátni. 

Feladatai: 

 Rendezvény területen áramvételi helyek kialakítása, villamos és világító berendezések 

felhelyezése, rögzítése üzembe helyezése. 

 Villamos berendezések energia ellátásának biztosítása, a rendezvényszervező villamos 

berendezéseinek tűzvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálatának elvégzése.  (villanyszerelői 

nyilatkozat MSZ EN 2364) 

Egészségügyi Biztosítás módja a rendezvény területén: 

Elsősegélynyújtás:  

A szervező, figyelemmel a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. melléklet 1.6.2. pontban 

meghatározottakra a rendezvény ideje alatt a helyszínen 1000 fő feletti jelenlét miatt a mentők részéről 

eset kocsi áll készenlétbe, melynek személyzete rosszullét jelzése esetén a helyszínen intézkedik. A 

rendezvény területen továbbá elsősegélynyújtó személyeket is biztosít rendezvényszervező az 

elsősegélynyújtó sátorban az alábbiak szerint. A mentő gépkocsi, elsősegélynyújtó hely helye: /lásd: 

helyszínrajz / 

 

Biztonsági és kimenekítési tervek: 

A szabadtéri rendezvény esetében a viharos időjárás esetére, vonatkozó intézkedési tervet, a színpadi 

rendezvényekre vonatkozó baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, 

menekítési tervet a Biztonsági Terv 1-3 sz. melléklete tartalmazza.  

A biztonsági tervben foglaltakat a biztosításban résztvevők számára oktatni és dokumentálni 

kell. A rendezvény megkezdése előtt az 1-3.sz. melléletben foglaltakat minden színpad felelős számára 

át kell adni, amelyben foglaltakat be kell tartani. A rendezvény területen biztonsági rajzokon szerint a 

menekülési lehetőségeket állandó jelleggel biztosítani kell. 
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Egyéb rendelkezések:  

A dohányzást a szabad téren nem kontrolláljuk. A rendezvény területén csak biztonsági 

gázpalackok üzemeltethetőek. A nyílt lángot használó konyhák esetén a PB gázpalack tárolásáról, 

felhasználásáról is a bérleti szerződés alapján a bérlőnek kell gondoskodni, azt szakszerűen kell 

üzemeltetni, tárolni az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján.  

Alakalomszerű tűzveszélyes tevékenység: Tervezett tűzijáték során betartandó szabályok: A 

rendezvény területén ezen tevékenység csak alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre kiadott 

engedély alapján tűzvédelmi szakvizsgával végezhető!! 

Eljárás menete: Az engedély kiadásakor a 5. sz. melléklete szerinti formanyomtatványt, mint írásos 

engedélyt kell a tevékenység megkezdése előtt 2 példányban kiállítani, melyet a munkát 

(tevékenységet) végző munkavállalónak kell átadni, aki köteles azt a tevékenység folytatása alatt 

magánál tartani, a benne foglaltakat maradéktalanul betartani. A tevékenység befejezése után az 

engedélyt kiállítónak visszaadni, jelezve ezzel azt, hogy a tűzveszélyes tevékenységet befejezte, a 

helyszínt és a környezetet tűzvédelmi szempontból átvizsgálta, minden olyan körülményt 

megszüntetett, amely tüzet okozhat. Az engedélyt a tűzoltóság képviselőjének kérésére fel kell 

mutatnia. A létesítmény területére kiadott alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre szóló engedélyeket 

egy évig a tűzvédelmi iratok között meg kell őrizni.  

A tevékenység végzéséhez szükséges feltételek, szabályok:  

1) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a 

célra alkalmas helyen szabad végezni. Alkalmas hely az: ahol éghető épületszerkezetek nincsenek 

beépítve a tevékenység közelében, és nincs olyan éghető anyag elhelyezve, tárolva, ami a 

tevékenységtől meggyulladna. 

2) A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek 

tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző 

kötelezettsége. 

3) A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi 

szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges 

feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki. 

4) A külső vállalkozás vagy vállalkozó által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a 

tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki azt szükség 

esetén a helyi sajátosságokkal köteles kiegészíteni. 

5) Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes 

tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, 

előírásokra kioktatott személy végezhet. 

6) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak 

befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét 

közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres 

– felügyeletet köteles biztosítani 

7)  A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 

személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, 

valamint a tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó 

felszerelést, készüléket köteles biztosítani 

8) Engedély csak egy alkalomra, legfeljebb egy nap időtartamra adható. Ugyanazon a helyen történő 

huzamosabb idejű tűzveszélyes tevékenység végzése esetén, ha a körülményekben változás nem 
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következik be több napra is engedélyezhető tűzveszélyes tevékenység végzése. Ezekben az estekben 

az engedélyt kiállítónak a napi munka megkezdése előtt meg kell győződnie a körülmények, feltételek 

állandóságáról. Változás esetén új engedélyt kell kiállítani. Amennyiben a tűzveszélyes tevékenység az 

engedélyben meghatározott időpontig nem lett befejezve, úgy az engedély meghosszabbítását vagy új 

engedélyt kell kérni. Külső vállalkozó esetén a fentiek a külső vállalkozó feladatai.  

9) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, 

ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek 

tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a 

munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy 

megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell. 

Külső (idegen) vállalkozó által végzett munkák tűzvédelmi szabályai: 

1) A vállalkozó számára a munkaterületet biztosítani kell. 

2) A munkaterület átadásakor tájékoztatást kell adni a tűzvédelemmel kapcsolatos elvárásokról, a 

tűzjelzés lehetőségéről. 

3) Meg kell mutatni a közelben lévő tűzvédelmi eszközöket, és azok kezelését ismertetni kell. 

4) Ismertetni kell a munkaterülethez tartozó közművek nyitó-záró szerelvényeinek helyét. 

5) A vállalkozó tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait és felelősségét a vállalkozási szerződésben, 

munkamegbízásban célszerű rögzíteni.  

Ponyvaszerkezetű építmény elhelyezése: 

Rendezvény területen elhelyezendő  350 m2-es  ponyvaszerkezetű építményben tömegtartózkodás 

nem valósul meg, ezért azzal szemben tűzvédelmi követelmény nincs. Ettől függetlenül mivel 

játszóházként és táncházként funkciónál az alábbi előírásokat biztosítani kell:  

A ponyvaszerkezetek esetében az alábbiakat kell betartani:   

A szín tartószerkezetének valamint tető és egyéb térelhatároló szerkezetének 300 fő feletti, de 

legfeljebb 2000 fő tartózkodására szolgáló építmény esetén legalább B tűzvédelmi osztályú 

követelményt ki kell elégíteni. Jelen esetben a rendelkezésre álló ponyva anyagyártó műbizonylat 

alapján sátorponyvák B-s2, d0 követelményt ki elégítik -tehát megfelelnek. (Megjegyzés: A 

ponyvaminősítéséről a gyártótól teljesítményigazolást be kell szerezni.) A szín kiürítési útvonalait, 

kijáratainak számát, méretét úgy kell kialakítani, hogy az építmény területe 4 perc, alatt kiüríthető 

legyen. A kiürítési számítást a ponyvaszerkezet tetőszerkezetének vízszintes vetületéig kell számolni. 

Elhelyezés, tűztávolság, tűzszakasz alapterület: 

A szín építmények egyéb építményektől való tűztávolsága  a B tűzvédelmi osztályú tartó-, valamint tető- és 

egyéb térelhatároló szerkezettel rendelkező építmény esetén legalább 10 méter, amelyet a telepítés során 

figyelembe kell venni. 

Villamos energia, villámvédelem kialakítása: 

 Világításra a ponyvaszerkezetű építményekben csak villamos energia alkalmazható.  

 A ponyvaszerkezetű építményeken belül elhelyezett villamos berendezéseket úgy kell 

kialakítani, hogy azok központilag és szakaszosan is leválaszthatók legyenek. A villamos 

hálózatot az MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabvány előírásainak megfelelően kell kialakítani.   

 Az elektromos szerelés megfelelőségét használatbavételkor villanyszerelői kivitelezői 

nyilatkozattal, valamint az első felülvizsgálatnak megfelelő tűzvédelmi minősítő irattal kell 

igazolni. 
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Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer: 

A 300 fő feletti tartózkodásra szolgáló ponyvaszerkezetű  építmény esetén sátorban a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően a teljes területre biztonsági világítás kell kiépíteni, erre jogosult villamos 

tervező tervei alapján. A biztonsági világítás működőképességét a telepítést követően ellenőrizni kell, a 

menekülést jelző lámpatestek működését a kijáratoknál állandó üzemmódban (folyamatos világítással) 

kell biztosítani. Az építményeket naplementét követően nem használják ezért, biztonsági világítást 

és kívülről vagy belülről megvilágított menekülési  jelek nem kerülnek felhelyezésre. A menekülési jelek 

ponyvaszerkezeteken belül jól látható (ne kerüljön takarásba) helyen 2,5 m magasságban kell elhelyezni.  

Villámvédelem: 

Az OTSZ 12. sz. melléklete alapján tőmegtartózkodásra szolgáló építmény villámvédelmi fokozata 

(LPS) IV. Koordinált túlfeszültség védelem fokozat (SPM) III-IV. A ponyvaszerkezetű építményekben a 

fenti előírásoknak megfelelő villámvédelmi rendszert kell kiépíteni. 

Megjegyzés: 

Az OTSZ143. § alapján   

(1) Villámvédelmet kell kialakítani azoknál az ideiglenes építményeknél, felvonulási és építési területek 

építményeinél, amelyeknél az építmény fennállási ideje április 1. és október 31. közötti időszak bármely 

napjára esik. 

 (2) Ideiglenes építmények villámvédelmére olyan villámvédelem is elfogadható, amelynek alkalmazása 

esetén az egy évre vetített villámvédelmi kockázat az emberi élet elvesztésére kisebb, mint 10-4 és a 

közszolgáltatás kiesésére kisebb, mint 10-2. 

(3) Ideiglenes építmények villámvédelmének biztosítására üzemeltetési, használati vagy munkautasítást 

kell készíteni. 

A villámvédelmi rendszer kiépítését követően ellenállási mérési jkv. kell készíteni. A villámvédelmi 

rendszer bemérési jkv-t a helyszínen be kell mutatni. 

VI. 

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A SZABADTÉRI RENDEZVÉNY TERÜLETÉN  

AZ OTSZ VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN 

207. § (1) Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, 

menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani. 

(2) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is 

látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések 

láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének 

bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. 

(3) A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm. 

(4) A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak 

megvilágítását biztosítani kell. 

(5) A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési 

útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges. 

Ezen tűzvédelmi előíráshoz csatolunk egy alaprajzot, mely a rendezvény alaprajzát tartalmazza a 

tűzvédelmi szempontból fontosabb helyek megnevezésével, azaz a menekülési irányok, és az 

áramtalanítás megjelölésével. A rendezvény területén a menekülési útvonalon (utcai) közvilágítás 

biztosított. A terület könnyen kiüríthető, hiszen gyalogosan közlekedés szempontjából kevés helyen 

vannak akadályok, de a területen a kiürítés segítése érdekében a jogszabály által meghatározott 
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minimum méretben menekülési útirány táblák (jelölések) kerülnek kihelyezésre. Ezeket a táblákat 

minimum 3 méter magasra rögzítsük, ezzel átláthatóvá tesszük a rendezvényt. Minden esetben 

törekszünk arra, hogy a leglogikusabb menekülési irányát határozzuk meg egy rendezvény kijelölése 

esetén, és lehetőleg nagy, és széles szögből lehessen látni ezeket a nagyméretű menekülési irányokat 

jelző táblákat. A főszínpadi helyszínen és környezetében a menekülési útvonalakat jelző táblák 

úgy kerülnek elhelyezésre, hogy megvilágításuk biztosított legyen tekintettel arra, hogy színpadi 

programok befejezése sötétedés után várható. 

(6) 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. 

(7) Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes 

vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy a 

(6) bekezdés szerinti követelmény teljesüljön. 

(8) Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, 

amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott. 

208. § (1) A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés 

lehetőségét biztosítani kell. 

(2) A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 

2,5 méter kell, hogy legyen. 

(3) Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem 

alkalmazható. 

A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek részvétele nem ismert. A terepviszonyok 

(füves, kavicsozott terület) figyelembe vételével mindenképpen javasolt számukra a helyszínen 

kísérettel (segítséggel) közlekedni. A Biztonsági Terv oktatása során a biztonsági feladatokat ellátó 

személyeknek külön felhívjuk a figyelmét, hogy vészhelyzet esetén meneküléskor a 

kisgyermekeket, időseket, mozgásukban korlátozottakat kiemelten kell segíteni a veszélyeztetett 

terület elhagyásban! A rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége 

tekintetében legalább 3,5 métert, illetve kiürítés számítás szerinti útvonalszélességet biztosítjuk. A 

Tűzvédelmi előírás mellékleteként csatolunk a rendezvény alaprajzát, melyen a menekülési irányok 

láthatóak. A rendezvény egyidejű látogatottság tervezetten max. 15.000 fő mely a teljes rendezvény 

helyszínen megoszlik. A rendezvényterület 8 menekülési irányban hagyható el, melyeknek a 

szélességét az alábbi pontokon szedtem össze: 

Utcaszélességek: 

 Jégpince u.– 10 m –két irányban (20 m) 

 Bartók Béla krt. – 16 m –két irányban (32 m) 

 Árpád u.-8 m   

 Kárpáti K utca-– 8 m  

 Gagrin u. 16 m 

 Jókai mór u. 16 m 

 Kenderesi út: 12 m 

A biztonság növelése érdekében csak az úttest szélességét figyelembe véve egy 6 irányban történő 

kiürítés 10+16+8+8+16+16+12=102,0 méter. 
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Az OTSZ adott 4) bekezdése alapján 1000 főnként 2,5 méter széles menekülési szélességet kell 

biztosítani. Ez egy max: 15 000 fős rendezvény esetén ez 37,5 méter széles utat jelent. Ennél a 

rendezvénynél körülbelül a minimálisan biztosítandó út 3 szorosa áll rendelkezésre.  

(102/2,50) x 1000= 40.800 fő menekülésére igénybe vehető szélesség áll rendelkezésre a 

rendezvény esetén.  

Ez alapján az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 207 §. (6) bekezdése alapján 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.  

Nézőtér kiürítés TVMI alapján: 

Az OTSZ által előírt kiürítés megfelelőségének igazolására alkalmas: a) a 4.2 pont alpontjaiban 

meghatározott elrendezési megoldások, műszaki megoldások, a hozzájuk kapcsolódó követelmények, 

feltételek, a 4.1 pontban foglaltak maradéktalan betartásával 

A rendezvény tűzvédelmi szempontból legveszélyesebb területe a fedett színpad előtt található 

„nézőtér”. A nézőtér kialakítása során a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó TVMI  előírásait 

vettem figyelembe. Térben két részre osztott területi elrendezés (2 szektoros kialakítás) alkalmazzuk: 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti TVMI szerinti kialakítással a rendezvény terület kiüríthetőnek minősül. 

A szabadtéri rendezvény menekülési útvonalán nyílt lánggal való megvilágítást nem fogunk 

alkalmazni, illetve a szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán éghető anyagot nem 

helyezünk el. 

209. § (1) 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. 

(2) Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a 

rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell 

biztosítani. 

Lásd: V. fejezet 

210. § (1) 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. 

(2) 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 az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- 

vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével. 
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(3) Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait 

figyelembe véve minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos hálózattól független 

hangosító eszközt kell készenlétben tartani. 

(4) Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem 

biztosított, akkor annak kiegészítésére a (3) bekezdésben meghatározott számú, villamos hálózattól 

független hangosító eszközt kell készenlétben tartani. 

(5) A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet 

kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem 

nélkül alkalmazni kell. 

A hangosító rendszer és a villamos hálózattól független hangosító eszközök OTSZ 210. § (5) bekezdés 

szerinti alkalmazásakor, a hallhatóság biztosítása érdekében minden egyéb hangforrást, hanganyag 

közlést el kell némítani, tiltani kell a figyelem elterelés elkerülése végett. 

Megjegyzés: A villamos hálózattól független hangosító eszközöket javasolt a rendezvény területén több 

ponton, az egyenletes területi eloszlás figyelembe vételével elhelyezni, vagy a biztonsági személyzet 

arra kijelölt tagjai részére kiosztani, ezzel is biztosítva a tájékoztatás késleltetés nélküli, minél gyorsabb 

végrehajthatóságának lehetőségét. 

(6) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen 

résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt. 

A megrendezésre kerülőrendezvény esetében felállításra kerülő színpad hangtechnikája a nézőtér 

területének be hangosítására alkalmas lesz. A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó TVMI alapján a 

szabadtéri rendezvények (biztonsági célú) hangosítása (hangosító rendszer, hangosító eszköz) akkor 

tekinthető az OTSZ 210. § (6) bekezdés szerint igazoltnak, ha a tervezett rendezvény helyszínek teljes 

területén a hangnyomás, hangerő eléri legalább a 75 dB(A), a rendezvény terület egyéb területrészén 

pedig az 50 dB(A) értéket, vagy legalább 5 dB(A)-lel nagyobb, mint az adott területen várható bármely 

30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj. 

Megjegyzés: A hangnyomás értékek igazolására javasolt hangnyomás-mérési jegyzőkönyv kiállítása. 

Egy esetleges havária bekövetkeztekor a hálózati áramforrás biztosítása esetén mindkét hangosító 

rendszer mikrofonja által közölhető kiürítési mintaszöveg, és meg lehet kezdeni a terület lokális vagy 

teljes kiürítését. Az esteleges energia ellátás megszűnése esetén a rendezvényszervező képviselője 

(programokat ismertető személy) kézi hangosbeszélők segítségével tájékoztatják a vendégeket a 

felmerülő veszélyhelyzetekről. A szervezők, a biztonsági szolgálat, a mentők, és a rendőrök Motorola 

típusú rádiós adó-vevő készülékkel fognak rendelkezni, azaz közvetlen kapcsolatban fognak állni 

egymással. A rendezvény egyéb területein szükség szerint a mentők és rendőrség gépjárművein lévő 

hangosbeszélőket vesszük igénybe a veszélyhelyzeti tájékoztatásra.   

211. § (1) A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal 

egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani. 

(2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a 

rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó 

személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli. 

A tűzvédelmi előírás mellékleteként csatoljuk a rendezvény által elfoglalt terület tűzoltó fecskendőkkel 

megközelíthető útvonalát, a virtuális helyüket (virtuális tűzoltási felvonulási terület), illetve annak a 

környékén található föld feletti tűzcsap - mint oltóvíz szerzési hely – megjelölésével. A tűzoltó 

gépjárművek számára a menekülési utak teljes szélességben rendelkezésre állnak, ezeken vásárosok 

elhelyezése nem tervezett. 
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212. § (1) Szabadtéri rendezvényen 

a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, 

b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, 

c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B 

C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 

(2) 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. 

A tűz, vagy káresemény jelzése a 105 vagy a 112 telefonszámon történik mobiltelefonok 

segítségével. A tűz oltását pedig a kihelyezett 34A, 183B C oltási teljesítményű poroltó 

készülékkel lehet megkezdeni, melyből minimum színpadonként legalább 2 db darab kerül 

elhelyezésre. A Backstage sátorban szintén 1 db 34A 144 BC oltásteljesítményű tűzoltó 

készüléket kell készenlétben tartani. Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó 

készüléket kell készenlétben tartani. A vendéglátóegységek esetében a bérlők feladata, hogy 1 db 

34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket készenlétbe tartsanak, erre a figyelmüket felhívjuk. 

A készenlétbe tartott tűzoltó készülékeket biztonsági jellel kell jelölni.   

213. § (1) A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a 

padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az 

ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az 

útvonalak hossza ne haladja meg 

a) a széksorok között haladva a 15 métert, 

b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert, 

c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és 

d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert. 

(2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a 

szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok 

körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d) 

pontjában foglalt követelményt kell betartani. 

A rendezvény területén a fedett színpadnál ülőhelyek kialakítása nem tervezett. Csak a 

vendéglátóhelyeknél környékén lehetséges padok, és asztalok telepítésre melyek a darabszáma 

maximálisan 2-3 sörpad garnitúra,  (mely tartalmaz  1 asztalt,  és 2 padot,  melyek padonként  3 fős 

ülőhelyekként  lesznek  kialakítva).  

214. § A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre 

vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók. 

A rendezvényre a vonatkozó jogszabályi hely nem értelmezhető. 

215. § (1) A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket - 

a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti 

zenés, táncos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a 

rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú 

tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni. 

(2) Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri 

rendezvény esetében az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági 
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intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi 

szempontot érintő változást kell az (1) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenteni. 

(3) 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. 

(4) A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény 

szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább 

egy évig meg kell őriznie. 

A rendezvény során 2016.07.10-én megrendezésre kerülő 19.00-21.00 -ig tartó Ákos koncert kiemelt 

szabadtéri zenés táncos rendezvény amelyre következő  további előírásokat kell betartani a hatályos 

OTSZ alapján: 

216. § (1) A kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvényekre a szabadtéri rendezvények vonatkozó 

szabályait az alábbi eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. 

(2) A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció kiürítésre, 

menekítésre vonatkozó nyilvánosságra hozható kivonatát a rendezvény szervezője tájékoztatásként a 

rendezvény megjelenítésére használt honlapon elektronikusan letölthető formában közzéteszi. 

A fentiek figyelembevételével a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó 

dokumentáció kiürítésre, menekítésre vonatkozó nyilvánosságra hozható kivonatát a rajzos 

mellékletekkel együtt a szombathelyi egyházmegye honlapján közzé tesszük. 

(3) A helyszínen a menekülés biztosítását szolgáló - rendezvény miatt telepített - villamos táplálású 

berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvény területének kiürítéséhez szükséges 

ideig, de legalább 30 percen át biztosítani kell. 

(4) A szabadtéri rendezvények műsorszámaival érintett területén legalább 2 méter képátlóval 

rendelkező kivetítőket kell telepíteni elsődlegesen a rendezvény résztvevőinek biztonsági tájékoztatása 

céljából, arra alkalmas helyeken.  

A kiemelt zenés táncos rendezvény sötétedés előtt befejeződik. A rendezvény hangosítását úgy oldjuk 

meg, hogy a teljes terülten hallhatóak legyenek a szükséges elhangzó információk, illetve ezen 

hangosítás a zenés-táncos rendezvény alatt minimum 30 percig üzemképesnek kell maradnia az 

elsődleges betáplálás meghibásodása után is. A fentiek figyelembevételével a hangosító pult 

oszlopánál elhelyezett hangosbemondók számára 30 percig tartalék áramforrást biztosítunk. A 

kivetítőkön a rendezvény naponkénti kezdete előtt és a szünetekben be mutatjuk a rendezvény 

területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait 

(5) A résztevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén 

a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők 

koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, 

menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni. 

A fentiek figyelembe vételével a rendezvény terület belépési pontjain a menekülési rajzok jól látható 

módon elhelyezésre kerülnek. 

217. § (1) A rendezvény szervezőjének irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény 

szervezője, a rendezvény biztonsági vezetője, a rendezvény tűzvédelmi felelőse és esetleges káreset 

során a rendőrség, a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői végeznek 

irányítói feladatokat. 
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(2) Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezője biztosítja a kommunikációs és 

tömegtájékoztatási lehetőséget. 

(3) Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, 

melyeket nem szükséges az e rendeletben meghatározottak szerint biztonsági jellel megjelölni. 

(4) Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció 

egy példányát el kell helyezni. 

Irányítási pont: (lásd: helyszínrajz, színpadi terület) 

Esemény esetén: irányítási pontként üzemel 

Tel: +36 20 515 45 65 

Rádió hívónév: irányítási pont 

Rádiócsatorna: 1 
Helyiség felszereltség: rádió, wifi, számítógép, telefon, térkép, biztonsági terv 
A rendezvény biztosításában résztvevő erők munkájának koordinálására szolgáló helyszín 1 fő 

ügyeletes jelenlétével naponta a színpadi programok zárásáig, aki figyeli az időjárás előjelzéseket. Itt 

történik a napi munka koordinálása is a biztosításban résztvevők és a szervezők között. Az irányítási 

pont működtetését a rendezvényért felelős szervezet képviselői váltásos rendszerben a rendezvény 

teljes időtartama alatt biztosítják. Esemény esetén a biztonsági vezető, a felelős szervező, a 

Rendőrség, a Katasztrófavédelem és a Mentők irányító bevonásával e helyszínről koordinálhatja az 

elvégzendő feladatokat. Biztonsági vezető irányítja a tevékenységet.  

Irányítási ponton az alábbiakat kell biztosítani 

 legalább 2 db a rendezvény biztosításában  résztvevők  közti  kommunikációs  eszközből; 

 elektromos berendezések csatlakozási lehetősége (szabad villamos hálózati csatlakozási 

lehetőség);  

 Biztonsági terv, oktatási jegyzőkönyvekkel  

 munkaasztal (méretét tekintve a dokumentációk áttekintésére alkalmas legyen);  

 internet elérési lehetőség;  

 számítógép;  

 fénymásoló berendezés;  

 vezetékes vagy mobil telefon;  

218. § A rendezvény időtartama alatt a szükséges oltóvizet és annak kivehetőségét a 

legveszélyeztetettebb helyszín védelme érdekében a rendezvény szervezőjének kell biztosítania, mely 

történhet egyedi, eseti műszaki megoldás felhasználásával is. A szükséges oltóvíz mennyiségét, helyét 

és követelményeit adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg - egyeztetés keretén belül - az illetékes 

első fokú tűzvédelmi hatóság határozza meg. 

A rendezvény területen mértékadó tűzszakasz a színpadi terület, melynek az oltóvíz ellátása a 100 m-

en belül lévő közterületi tűzcsapokról biztosítható. (lásd:helyszínrajz)  

A fentiek figyelembevételével a SZENT MÁRTON TALÁLKOZÓRA vonatkozó biztonsági előírásokat a 

23/2011 (III.8.) Kormányrendelet 8. §-a, valamint az 54/2014. (XII.5.) BM. rendelettel hatályba léptetett 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) 207. §. - 218. §. bekezdései határozzák meg. A 

rendezvény megkezdése előtt a biztosítás vezetője e rendezvényre készített tervben foglaltak alapján - 

tűzvédelmi oktatásban részesíti a rendezvény szervezőit, és a biztonsági szolgálatot, melyet tűzvédelmi 

oktatási naplóban dokumentálni kell, és egy évig meg kell őrizni. A biztosítást végző személyek a terv 

alapján kötelesek végezni tevékenységüket. Az oktatás meglétérő szóló naplót vagy jegyzőkönyvet az 

irányítási ponton kell elhelyezni a rendezvény megkezdésétől számítva. Az oktatás meglétét igazoló 

naplót vagy jegyzőkönyvet, és egy évig meg kell őrizni. 
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1. sz. melléklet 

FŐBB VESZÉLYFORRÁSOKRA KÉSZÍTETT INTÉZKEDÉSI TERV 

 Tűz keletkezése a színpadon vagy annak közelében:  

A csak részleges kiürítést kell végrehajtani, a cél a vendégek minél hamarabb minél messzebbre 

való eltávolítása a színpad és környékéről. A tűztől legalább 30 m-es távolságra mindenki el kell 

távolítani és meg kell akadályozni, hogy ennél jobban bárki is megközelítse a tűzeset helyét. A 

tűzoltókat azonnal értesíteni kell mindenféle tűzesetről, ha a tűzeset méretéből adódóan a tüzet el 

tudják oltani, akkor azt is jelezni kell a tűzoltóknak.  

A tűzesetről a mikrofonokon keresztül tájékoztatja a vendégeket, kiemelve, hogy ne akadályozzák az 

oltási tevékenységet./lásd: 3.sz melléklet/ A biztonsági személyzet ha emberélet veszélyeztetése 

nélkül végretudja hajtani,  akkor a rendezvény területén készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel 

álljanak neki a tűzoltásnak. Vendéget lehetőség szerint ne vonjunk be a tűzoltás folyamatába. Tűz 

esetén biztosítani kell a mentőautó(k) szabad közeledésének feltételét,  illetve  a beérkező  tűzoltó  

gépkocsik  részére a tűzeset helyének akadálytalan megközelítését.  

Tűz esetén meg kell kísérelni, eloltani a tüzet: Tűz esetén 1 fő tüzet olt a tűzoltó készülékkel, 1 fő 

bejelenti a tüzet a tűzoltóságra. 

 Oltani lehet vízzel, tűzoltó készülékkel, homokkal. 

 Ha ruházata gyullad meg valakinek, földre kell fektetni, betakarni nagyobb kabátba, takaróba 

vagy lángmentesített oltótakaróba. 

 A biztonsági szolgálat, köteles, a tűz oltásában, a személyek és értékek mentésében 

tevékenyen részt venni. A tűz oltását a helyileg a színpadon rendelkezésre álló kézi tűzoltó 

készülékekkel kell végezni. Elektromos és folyadék tüzet vízsugárral oltani nem szabad. Tilos 

vízzel oltani feszültség alatt lévő elektromos berendezéseket, égő zsírt és olajat, 

Tűzoltással és tűzjelzéssel kapcsolatos feladtok: -Mindenki aki tüzet észlel, tudomást szerez- 

Köteles: 

Jelezni azt az irányítási pontnak, illetve 105-ös telefonszámon a megyei műveletirányítás 

központjának; 

 A tűzjelzésnek a következőket kell tartalmaznia: 

 - A TŰZESET (KÁRESET) PONTOS HELYÉT, CÍMÉT, 

 - MI ÉG, MILYEN KÁRESET TÖRTÉNT, MI VAN VESZÉLYEZTETVE, 

 - EMBERI ÉLET VAN-E VESZÉLYBEN, 

 - A TŰZ KÖRÜLBELÜLI TERJEDELMÉT, 

 - A MEGKÖZELÍTHETŐSÉGET. 

 - A TŰZJELZŐ SZEMÉLY NEVÉT, 

 - A JELZÉSRE HASZNÁLT TELEFONSZÁMOT. 

A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatni kell a kivonult egység vezetőjét az addig tett intézkedésekről, 

közölni kell, hogy a tűz közelében van-e még olyan tűz-és robbanásveszélyes anyag, amelyet még nem 

sikerült kimenteni, és emberi élet van-e veszélyben. A passzív jelenléttel a tűzoltási és mentési 

munkálatokat akadályozni nem szabad. A helyileg eloltott tüzet minden esetben jelenteni kell az 

irányítási pontnak. A fentiek nem teljesítése, elmulasztása annak súlyától függő felelőségre vonással 

jár. 
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 Nem várt időjárási esemény esetén teendő: /lásd: 2-3. sz melléklet/ 

A nem várt időjárási események (vihar, eső, szél, stb.) esetén nem cél az azonnali teljes kiürítés, de 

a feltételeit biztosítani kell. A Meteorológiai szolgálat jelentése alapján illetve az észlelt időjárási 

viszonyok alapján a rendezvény szervezője rendelheti el a programok megállítását és az esetleges 

kiürítési protokoll elindítását. Az elrendelt kiürítésről a központi hangosbemondó folyamatosan 

tájékoztassa a vendégeket, a tájékoztatás magyar nyelven legalább hangozzon el.  

a) Felhőszakadás esetén annyi víz esik a földre, hogy a talaj és a csatornák nem bírják elnyelni. 

Teendő: a legközelebbi fedett helyszínekre irányítani a látogatókat.  

 Balesetveszély:  

 villámlás – magas fa alá állni nem szabad; 

 elektromos berendezések – áramtalanítás; 

 víztócsák – éles tárgyakat, gödröket rejthetnek.  

b) Szélvihar estén teendő: sürgősen zárt helyre kell irányítani a látogatókat, befogadó helyek 

listája 4 . sz. mellékletben. 

Balesetveszély:  

 letöredező ágak – fáktól távol kell haladni; 

 repkedő szilánkok – szemet, arcot védeni kell;   

 por – száj elé ruhadarabot tenni, védeni a tüdőt;  

 szél – nekilökheti az embereket valaminek, ezért lehetőleg kapaszkodni valamibe. 

 Személyi rendbontás esetén teendő feladatok: 

Személyi rendbontás esetén az elsődleges cél a probléma békés megoldása. A rendbontás egyik 

lehetséges helye az a színpad és környéke. Ezért itt fokozott, kiemelt létszámú biztonsági 

személyzet teljesít szolgálatot. Külön védelme van az öltöző sátornak és az ide érkező előadóknak, 

itt a fő cél a rajongók távoltartása, vagy szabályozott keretek közötti autógramm osztás és rajongói 

találkozó lebonyolítása. A koncertek idején a színpadot és a rajta lévő előadókat a vendégek felől is 

védik, az esetleges színpadra való feljutás megakadályozása végett. Ha a programszervező úgy ítéli 

meg, hogy a vendégek (rajongók) közül többen csoportos rendbontásra készülnek (többi vendég 

zavarása, az előadó túlzott megközelítése) akkor egy bevetési csoportot  küld be az érintett területre 

akik először békésen próbálják megoldani a szituációt, hanem megy akkor a hangadók kiemelésével 

(eltávolításával) oldják meg a problémás szituációt. Csoportos rendbontás esetén a 

programszervező utasítására le kell állítani az előadást, koncertet. Az előadás folytatása, 

újraindítása szintén a programszervező utasítása alapján történhet. A személyzetnek a „Vendégnek 

mindig igaza van” elvet kell érvényesíteni,  és ha ez nem  hoz megfelelő  eredményt akkor kell  a 

biztonsági személyzethez fordulni. Az atrocitás során megsérült személyek sérülését el kell látni, és 

az adataik felvétele után lehet csak elengedni. Ha két vendég közötti atrocitás nem végződik 

békésen és tettlegességig fajul akkor  a  rendezvényszervezőnek  értesíteni kell a rendőrséget. Az 

öntudatlan (alkoholos) állapotban lévő vendéget nem szabad a rendezvény területéről eltávolítani, 

őket csak mentővel lehet elszállítatni a területről. A parkolóban történt baleset (koccanás, ütközés, 

elütés, stb…), ha a békés megegyezés láthatólag nem jön létre, akkor a parkolóban szolgálatot 

teljesítő biztonsági személy azonnal értesíti a parkoló őrt, aki szükség estén értesíti a rendőrséget. 
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 Bombariadó esetén teendő feladatok. 

Ha a rendezvény idején bomba fenyegetésről értesülnek, akkor azt azonnal jelezni kell az 

rendezvényszervezőnek. A rendezvényszervezőnek a bombafenyegetés tudomására jutásakkor 

azonnal értesíteni kell a rendőrséget és a tűzszerészeket, illetőleg azonnal el kell rendelnie a teljes 

kiürítést. A hangosbemondó tájékoztatja a kiürítésről a vendégeket és — a tűzszerészek munkája 

elősegítése érdekében — 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 gazdátlan csomagokat az észlelés helyén kell hagyni 

azokat az illetéktelen személyektől védeni, kell megfelelő távolságból (legalább 40 - 50 méter)  

 Tömeges mérgezés esetén teendő feladatok. 

Ha tömeges rosszullétre utaló jeleket észlel valaki azt azonnal jelezni kell a rendezvényszervezőnek. 

Ha a rosszullét veszélyes anyagra utal, akkor az rendezvényszervezőnek azonnal el kell rendelni a 

teljes kiürítést és megkezdeni a  veszélyes  anyag kiömlésének, kifolyásának megakadályozását az 

emberi élet veszélyeztetése nélkül és a szükséges védőeszközök alkalmazása mellet. Azonnal 

értesíteni kell a mentőszolgálatot és az Országos Katasztrófavédelmi felügyelőséget 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) valamelyik a rendezvény területén lévő szolgáltató által készített élelmiszer végett 

(mindenki aki rosszul lett  fogyasztott  a szolgáltató által készített élelmiszerből következett be, akkor 

a rendezvényszervező azonnal, bezáratja a szolgáltatót. Ameddig a szolgáltató nem igazolja, hogy 

az ételmérgezés nem tőle származik addig nem nyithat ki, (gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aznap 

már nem nyithat ki). 

Tömegek tájékoztatatás a színpadi helyszíneken: A rendezvény színpadi helyszínein felállításra 

kerülő hangtechnika az adott rendezvényterület hangosítására alkalmas. A szervezők, a biztonsági 

szolgálat mobil telefon készülékkel fognak rendelkezni, azaz közvetlen kapcsolatban fognak állni 

egymással. Ha rendkívüli esemény történik, akkor a biztonsági személyzet és a rendezők 

mobiltelefonon és adó-vevő készüléken tudnak információt közölni az ügyelettel. A biztonsági vezető 

tájékoztatja a főszervezőket, mérlegelik a kialakult helyzetet és döntenek a teendőkről. Ha szükséges 

hívják a segélyhívó telefonszámokat, és a tűzoltóság, rendőrség, mentők megérkezéséig intézkednek a 

látogatók tájékoztatására.  

A tájékoztatás a rendezvényi helyeken, a színpadoknál a műsorközlők által történik. A helyszíneken 

tartózkodók a kivetítő táblákon, a rendelkezésre álló 1 db hangosbeszélőn, valamint a területen mozgó 

rendezői személyzet útján kapnak információkat. a veszélyhelyzet esetén szükséges tudnivalókról, a 

helyszín elhagyásának módjáról. Fontos a higgadt tájékoztatás. Rendkívüli események esetében a 2. 

sz. mellékletben szereplő tájékozató szövegeket mond be a színpadi felelős. 

Áramszünet esetén tájékoztatás: Ha a hangosítás elnémul, a rendvédelmi szervek (mentő, rendőrségi 

gépjármű) hangosbemondójának segítségével, illetve a színpadoknál készenlétbe tartott hangos 

bemondókkal, valamint hangosítási pultnál lévő legalább 30 percig működtethető oszlopra szerelt 

hangosbemondókkal közel 150 méter hatótávolságig lehet tájékoztatni az összegyűlteket a havária 

eseményéről, vagy az áramszünet tényéről.  
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Rendkívüli események és hívható segélyhívó számok: 
 

 mentők 104 

 tűzoltók 105 

 rendőrség 107 

 Általános segélyhívó 112 
 

Katasztrófavédelem ügyelete, veszély esetén hívható telefonszám: 94/513-430  

Ezek a telefonszámok a főszervezők és az ügyelet szolgálati telefonjában megtalálhatók, és azonnal 

hívhatók, amennyiben szükségessé válik. Szabadtéri rendezvény esetén szélsőséges időjárás 

előfordulhat ezért a rendezvény alatt az irányítási ponton folyamatosan figyeljük az Országos 

Meteorológiai Szolgálat honlapját és a Katasztrófavédelem ügyelet útján kérhetünk le részletesebb 

információt. A kijelölt menekülési útvonalait, a kiürítés lehetséges irányait a mellékelt térképeken 

jeleztük. 
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2. sz. melléklet 

KÖZÖNSÉG TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A rendezvény területén elhelyezett kivetítőkön az érintett rendezvényterületekre készített menekülési 

helyszínrajzok bemutatásra kerülnek. Azon rendezvényhelyszíneken, amelyeknél kivetítő nem áll 

rendelkezésre az előadások előtt szünetében ismertetetni kell a rendezvény helyszín biztonságos 

elhagyásnak lehetőségeit, kiegészítve a tűz és káresemény bekövetkezendő teendők ismertetésével. A 

fentiek figyelembevételével az adott rendezvény színpadi hangtechnikájáért felelős személy vagy a 

színpadi bemondó a hangosító rendszer mikrofonja által közölhető kiürítési mintaszöveg mond be az 

alábbiak szerint. 

MENEKÜLÉSI LEHETŐSÉGEK ISMERTETÉSE 

Fő tér: 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy veszélyhelyzet esetén a rendezvény területet a táblákkal jelölt 

menekülési útvonalakon, keresztül tudják elhagyni. 

Rendezvény terület elhagyásának lehetőségei: 

 Bartók Béla utcán keresztül 2 irányba irányába 

 Jégpince utcán keresztül a Gagarin utca irányába és Középhegyi út irányába 

 Kárpáti Kelemen és az Árpád utca irányába 

Felhívjuk a mindenki figyelmet, hogy ha rendezvény területén tűzveszélyt, vagy bármilyen 

rendezvényt veszélyeztető eseményt tapasztal, akkor azt jelezze a rendezvény biztonsági 

személyzetének. 

Tűz esetén a tűzjelzést a 105-ös vagy 112 telefonszámon lehet megtenni; 

A tűzjelzésnek a következőket kell tartalmaznia: 

 - A TŰZESET (KÁRESET) PONTOS HELYÉT, CÍMÉT, 

 - MI ÉG, MILYEN KÁRESET TÖRTÉNT, MI VAN VESZÉLYEZTETVE, 

 - EMBERI ÉLET VAN-E VESZÉLYBEN, 

 - A TŰZ KÖRÜLBELÜLI TERJEDELMÉT, 

 - A MEGKÖZELÍTHETŐSÉGET. 

 - A TŰZJELZŐ SZEMÉLY NEVÉT, 

 - A JELZÉSRE HASZNÁLT TELEFONSZÁMOT. 

Tűz esetén a színpadokon és rendezvény területen elhelyezett tűzoltó készülékek állnak rendelkezésre 

tűzoltására. 
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KÖZÖNSÉG TÁJÉKOZTATÁS 

VESZÉLYHELYZET ESETÉN  

Közönség tájékoztató szövegek – magyarul: 

„A” Közlemény 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az eseményt műszaki okokból meg kell szakítanunk. A hiba elhárítása 

után további információval szolgálunk Önöknek. 

„B” Közlemény 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, hogy a rossz időjárási viszonyok miatt a rendezvény 

nem folytatható. Kérjük, a legrövidebb útvonalon hagyják el a helyszínt. 

„C” Közlemény 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, de az esemény helyszínét ki kell ürítenünk. Kérjük 

Önöket, mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon. A személyes tárgyaikat 

kérjük, vigyék magukkal, és kövessék a rendőrség, valamint a biztonsági szolgálat utasításait. 

„D” Közlemény 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérjük, őrizzék meg nyugalmukat. A biztonsági szolgálat kezeli a 

helyzetet. Kérjük Önöket, kövessék a rendőrség, valamint a biztonsági szolgálat utasításait és mielőbb 

hagyják el a rendezvény (baleset) helyszínét a legrövidebb útvonalon keresztül. 

Közönségtájékoztató szövegek – angolul: 

Announcement „A” 

Ladies and Gentlemen, unfortunately it is necessary to interrupt the event. We will pass on further 

information as soon as possible. 

Announcement „B” 

Ladies and Gentlemen, due to bad weather conditions, the event is cannot be continued. Please make 

your way to the nearest exit. 

Announcement „C” 

 Ladies and Gentlemen, we regret to have to inform you that we must clear the premises. Please 

remain calm and make your way as quickly as possible to the next available emergency exit. Please 

remember to take your personal belongings and follow the instructions of the police and security staff.  

Announcement „D” 

Ladies and Gentlemen – please remain calm. The security staffs are dealing with the situation.  

Please clear the event (accident) area and make your way calmly and quickly to the exits. Please 

comply with the instructions of the police and security staff. 
Miután meggyőződtek a rendezvény szervezői a helyszín lokális, vagy teljes kiürítéséről, szükség esetén elvégzik az áramtalanítást.  

A tűz, vagy káresemény jelzése a 105 tűzoltósági telefonszámon történik mobiltelefonok segítségével.  
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3.sz. melléket 

Intézkedési terv viharos időjárás esetén 

Az intézkedési terv rendeltetése:  

Az intézkedési terv rendeltetése, hogy biztosítsa veszélyhelyzet esetén a rendezvény helyszínének 

kiürítéséhez szükséges döntés-előkészítés megalapozottságát, szervezési, védekezési feladatok 

összehangolt, szervezett végrehajtását. Az intézkedési terv szerinti eljárás biztosítja a rendezvény 

helyszínén összegyűlt tömeg figyelmeztetését, szükség esetén a térről történő biztonságos kimenekítését 

és elhelyezését az emberek életét, testi épségét veszélyeztető viharos erejű szél, jelentős mennyiségű 

csapadék, illetve egyéb veszélyhelyzetek esetére.  

Az intézkedési terv alapelvei, fogalmai: Az intézkedési terv az Országos Meteorológiai Szolgálat 

(OMSZ) figyelmeztető előrejelzésére és riasztására épül. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzést és riasztást a 

következő időjárási elemekre ad ki:  

− heves zivatar,  

− felhőszakadás,  

− széllökés.  

(Ónos eső, hófúvás időjárási elemek a rendezvény időszakára teljes bizonyossággal kizárhatóak.)  

Veszélyességi szintek meghatározása az alábbiak szerint történik:  

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.  

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.  

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. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán 

előforduló események kerülnek. Heves zivatar [a legerősebb széllökések meghaladják a 90 km/h-t 

("károkozószél") és/vagy a jég átmérője meghaladja a 2 cm-t ("nagyméretűjég")]  

Elsőszintű (citromsárga) jelzés: rendszerint rövid életű, izolált heves zivatar várható. Akár több helyen is 

kialakulhat intenzívebb zivatartevékenység. Egy-egy helyen a zivatarokat kísérővárt legerősebb széllökés 

vagy a jégméret a heves zivatarnak megfelelő küszöbérték közelében, esetleg kissé e fölött alakulhat, de a 

heves kategóriának megfelelő kísérőjelenségek várhatóan csak kis területre és rövid időre korlátozódnak.) 

A szóban forgó helyzetekben egy adott pont környezetében a zivatarhoz társuló heves események 

bekövetkezési kockázata alacsony.  
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Második szintű (narancssárga színű) jelzés: Hosszabb életű, rendszerint jól "szervezett" heves zivatarok 

várhatók. Intenzitásuk extrémis lehet, így akár 5 cm-t meghaladó jégméretet, vagy 120 km/h-t meghaladó 

széllökést eredményezhetnek. Második szintű jelzés esetén a várt, heves zivatarok által érintett területi 

lefedettség nagyobb, mint az elsőszintű jelzés esetén, ilyenkor egy adott pont környezetében a 

bekövetkezési kockázat már magasabb (közepes) az első szinthez képest.  

Harmadik szintű (piros) jelzés: A várt heves zivatarok jól szervezett, hosszú életű zivatarrendszert 

alkotnak, és többfelé eredményezhetnek 90 km/h-t meghaladó széllökéseket. A legmagasabb fokozatú 

jelzés esetén a heves zivatarok nagy területen okozhatnak heves szélrohamokat, így egy adott pont 

környezetében a bekövetkezési kockázat magas. Felhőszakadás [Lokálisan, rövid idő alatt (általában 30–

60 perc, de akár 2–3 óra is lehet) 25–30 mm-t meghaladó csapadékmennyiség hullik. Intenzív záporok, 

zivatarok kísérőjelenségeként rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék (> 25–30 mm) hullhat.]  

Első szintű (sárga) jelzés: Az intenzív záporok, zivatarok kis területre korlátozódva eredményezhetnek 

nagy mennyiségű, 25–30 mm-t meghaladó csapadékot. Egy-két helyen –kisebb körzetekben – kis 

valószínűséggel 50 mm-t meghaladó csapadékösszeg is hullhat. 

Második szintű (narancs) jelzés: A légköri feltételek adottak ahhoz, hogy az előforduló intenzív 

záporokhoz, zivatarokhoz kötődően, lokálisan 50 mm-t meghaladó csapadékmennyiség essen. Gyakran 

előfordulhat, hogy a veszélyeztetett terület behatárolására már csak az időjárási radarok mérései alapján, a 

csapadék hullásának kezdetén van lehetőség! Széllökés a nagyobb területre várhatóan jellemző- nem 

lokális, az intenzív záporokhoz, zivatarokhoz nem kapcsolódó - legerősebb széllökésekre, a felszín feletti 

10 m-es magasságra és általában az alacsonyabban fekvőterületekre (300–400 m alatti tengerszint feletti 

magasságú területekre) vonatkozik.  

 

Elsőszintű (sárga) veszélyjelzés esetén az érintett területen a várt legerősebb széllökések meghaladhatják 

a 70 km/h-t, de egy-egy esetben akár 90 km/h körüli értéket is elérheti. Második szintű (narancs) 

veszélyjelzés esetén a legerősebb széllökések már meghaladhatják a 90 km/h, de néhol akár a 110 km/h 

körüli értéket is elérhetik. A harmadik (piros) szintű veszély jelzésesetén, nagy területen 110 km/h feletti 

széllökések várhatóak.  

 

A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése: 

A felelős szervező a rendezvény előtti napon 20.00 óráig áttanulmányozza a rendezvény napjára szóló, 

szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzést, amelyben a legvalószínűbb 

veszélyes időjárási események várt térbeli és időbeli alakulásának leírása található. Erről tájékoztatja a 

szervezésben, a rendezvény biztosításában résztvevőket, valamint a rendezvénytechnika vezetőjét. A 

biztonsági szolgálat ügyeleti központja (irányítási központ) a rendezvény megkezdése előtt kettő órával 

megkezdi a riasztási rendszer figyelemmel kísérését. A veszélyjelző rendszer adatairól rendszeresen 

tájékoztatja a biztonsági szolgálatok csoportvezetőjét.  

A tájékoztatás gyakorisága  

 3 óránál,  

 sárga riasztás esetén 1,0 óránál  

 narancs riasztás esetén 0,5 óránál több nem lehet. 
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A biztonsági szolgálatot ellátó személyek: 

A rendezvény megkezdése előtt legalább egy órával bejelentkezik az ügyeleti központba, tájékoztatást kér 

az aktuális riasztási fokozatról illetve annak változásáról az elérhetőségének megadásával. Fogadja az 

ügyeleti központ tájékoztatásait, arról értesíti a felelős szervezőt.  

Eljárás veszélyjelzés esetén: 

1. A biztonsági vezető  

− Az ügyeleti központ értesítésének vétele.  

− A felelős szervezőtájékoztatása a veszélyjelzésről, illetve a riasztási fokozat változásáról.  

2. Felelős szervező 

Mérlegeli a riasztás adatait, tájékoztatást és javaslatot kér a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

irányítási központban lévő képviselőjétől. 

SÁRGA (elsőszintű) riasztás esetén: 

Amennyiben a széllökések elérik az 50 km/órát, a felfújható gumijátékok, könnyű napvédő sátortetők, 

ernyők használatát be kell fejezni, azokat le kell szerelni. Amennyiben a széllökések elérik a 80 km/órát, a 

sátorpavilonok használatát be kell szüntetni, azt le kell kötözni vagy bontani úgy, hogy az összedőlés, 

elsodródás lehetősége kizárható legyen. 

Amennyiben a széllökések elérik, vagy meghaladják a 90 km/órát, a színpadon a műsorszolgáltatást be 

kell fejezni, a színpadtetőt le kell engedni, és az elektromos berendezéseit haladéktalanul áramtalanítani 

kell.  

NARANCS (második szintű) riasztás esetén: elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a 

hangosbemondón keresztül, figyelmezteti az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre.  

PIROS (harmadfokú) riasztás esetén:  

 dönt a rendezvény félbeszakításáról,  

 elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül, figyelmezteti a 

veszélyhelyzetre,  

 elrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének kiürítését, elhagyását,  

Rendkívüli helyzet bekövetkezésekor, neve: Szép Árpád Olivér és Maurer Péter a rendezvény felelősök 

Smolnauer Zoltán biztonsági vezetővel konzultálva döntenek a rendezvény felfüggesztéséről. A 

döntést lehetőleg úgy kell meghozni, hogy a rendezvény még a vihar megérkezése előtt 45-60 perccel 

beszüntethető, és a közönség nyugodt, biztonságos eltávozása biztosítható legyen.  

A biztosítást végzők feladatait a „a Biztonsági Terv II.-VI.” fejezete tartalmazza.  

A rendezvénytechnika személyzete: -a terület kiürítésének elrendelése során− 

 a közönség eltávozását követően gondoskodik az elektromos berendezések (színpadtechnika, a 

terület elhagyását követően a térhangosítás, a villamos-energia ellátás, stb.) lekapcsolásáról, 

feszültségmentesítéséről,  

 rögzíti, letakarja azokat a berendezéseket, felszerelési tárgyakat, amelyek a kialakult helyzetben 

elszállításra nem kerülhetnek.  
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 a rendezvényterületeket lezárja, − a szélnek különösen kitett helyen lévő kordonkorlátokat 

lefekteti, − a kijelölt gyülekezőhelyre vonul, és a továbbiakban a felelős szervezőutasításai szerint 

jár el.  

A rendezvényre kitelepült vendéglátó egység vezetője:  

 Haladéktalanul beszünteti a vendéglátó tevékenységet,  

 az elektromos berendezéseket áramtalanítja, feszültségmentesíti, 

 a kirakott ülőbútorokat (műanyag székek, asztalok) begyűjti, összerakja, leköti, vagy az 

építménybe behelyezi úgy, hogy azokat a viharos szél ne ragadja fel és sodorja el.  

 a szabadban maradó tárgyak biztonsági rögzítéséről (lekötözéséről) gondoskodik,  

 a veszélyeztetett területet elhagyja. 

A rendezvény területének elhagyása a rendezvényterület elhagyásának rendjét, módját a kiürítési, 

menekítési terv tartalmazza.  
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4. sz. melléklet 

 

SZABADTÉRI RENDEZVÉNY TERÜLET KIÜRÍTÉSÉNEK MÓDJA 

Szabadtéri rendezvények TVMI 4.2. pontja alapján 

Elrendezési megoldások, feltételek a kiüríthetőség igazolására 

4.2.1. Az alábbiakban részletezett elrendezési megoldások, feltételek a szabadtéri rendezvény 

terület, rendezvény helyszín kiürítésére vonatkoznak. Megjegyzés: A szabadtéri rendezvények 

állhatnak több különböző „típusú” rendezvény helyszínből is. 

Ebben az esetben az alábbi megoldások közül az adott típusú rendezvény helyszínre vonatkozó 

elrendezési megoldást kell alkalmazni. Így az ebből a szempontból „összetett” szabadtéri rendezvények 

kiüríthetőségét több különböző elrendezési megoldás együttes alkalmazásával lehet igazolni. 

4.2.2. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet 

hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvények, valamint az egyéb színpadot alkalmazó, előadással, 

műsorszámmal tervezett rendezvények rendezvényhelyszínei (pl.: a koncertek, a zenei fesztiválok, a 

vásárok színpaddal, az utcabálok színpaddal, stb.) a következő elrendezési megoldások, műszaki 

megoldások és feltételek megvalósítása esetén tekinthető kiüríthetőnek. 

a) A kiürítendő terület határán kívül van olyan terület (kiürítésre tervezett terület), amely alkalmas a 

rendezvény teljes időtartama alatt, a tervezett kiürítendő létszám biztonságos befogadására. 

Megjegyzés: a kiürítendő létszám biztonságos befogadására alkalmas területnek nem feltétlenül 

kell üresnek, emberektől mentesnek lennie. Lásd. b) pont. 

b) Kiürítésre tervezett területként és annak elérésére tervezett, menekülésre figyelembe vett 

útvonalként olyan területet vesznek figyelembe, amelyen a létszámsűrűség nem haladja meg a 0,5 

fő/m2 értéket. 

c) Az összefüggő tömeg 40 méteres környezetén belül a menekülésre figyelembe vett útvonalak 

legkisebb szabad szélességeinek összege oldalanként nagyobb, mint a kiürítés megkezdésének 

időpillanatában, a kiürítendő személyek által képezett összefüggő tömeg menekülésre számításba 

vehető, oldalankénti kezdeti szabad menekülési szélessége. 

d) A 1-2. ábrákon jelölt bonthatatlan kötésű kordonok a tömeg nyomásának hatására nem dőlhetnek el, 

nem válhatnak szét, ezért ezeket technikai megoldással biztosítani kell. 

Megjegyzés: a taposó kordon, olyan fémszerkezetű kordonrendszer, mely talapzattal van ellátva, és 

maga a rajta álló tömeg súlya gondoskodik arról, hogy a kordonrendszer elmozdíthatatlan legyen. A 

kordonrendszer kötései bonthatatlanok, a kordon magassága 0,9 m és 1,3 m között változhat. 

Nézőtér kiürítés TVMI alapján: 

Az OTSZ által előírt kiürítés megfelelőségének igazolására alkalmas: a) a 4.2 pont alpontjaiban 

meghatározott elrendezési megoldások, műszaki megoldások, a hozzájuk kapcsolódó követelmények, 

feltételek, a 4.1 pontban foglaltak maradéktalan betartásával 

A rendezvény tűzvédelmi szempontból legveszélyesebb területe a fedett színpad előtt található 

„nézőtér”. A nézőtér kialakítása során a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó TVMI  előírásait 

vettem figyelembe. Térben két részre osztott területi elrendezés (2 szektoros kialakítás) alkalmazzuk: 
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5.sz. melléklet 

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG, MUNKAVÉGZÉS 

ELŐZETESEN MEGHATÁROZOTT ÍRÁSBELI FELTÉTELEI 

 ………………………………………. 

 Engedélyt kiadó  

Az 54/2014 (XII.5) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184.§  (3) bekezdése, valamint a 

20……év …………………hó…………………napján megtartott helyszíni szemle alapján engedélyt adok az 

alábbiak szerint: 

Munkavégzés kezdete: 20….  év……………….hó……nap……….órától 

Munkavégzés vége: 20….  év……………….hó……nap……….óráig 

A tevékenység megnevezése, pontos leírása: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

A munkavégzésre  közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító 

személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy): 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Szakvizsga szükséges: igen/nem 

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek: 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó  felszerelést, készüléket biztosítom: 

□ porral oltó  □ CO2oltó  □ habbal oltó  □  gázzal oltó  □  vízzel oltó 

Darabszám:  ……………………………………………………………………………………... 

Oltásteljesítmény: ………………………………………………………………………………. 

Töltettömeg: ……………………………………………………………………………………. 

Egyéb felszerelés: …...…………………………………………………………………………. 

A munka kezdésétől annak befejezéséig 

□ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok 

□ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok 

A felügyeletet biztosító személyek  neve, beosztása és feladatai   (szükség szerinti műszer esetén, annak 

típusa): ………………………………………………………………………………………………… 

A  hatályos  Országos  Tűzvédelmi Szabályzatban  foglaltakra  figyelemmel ,  valamint a 20…..év………..……. hó 

…….. nap megtartott helyszíni szemle alapján,  a biztonságos munkavégzés érdekében, az alábbi feltételeket, 

tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határozom meg: 5 m környezetben éghető anyag eltávolítása 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kelt, ………………………………., ……………év ……………… hó ……..... nap 

   

        …………….………….………………… 

                engedély                                              

         kiadó személy aláírása 
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A munkát végzők neve, 
beosztása: 

aláírása1 Tűzvédelmi  szakvizsga  

bizonyítvány  

száma, érvényességi 
ideje 

Az előzőek  

meglétét, érvényességét 
ellenőrző neve, beosztása, 
aláírása 

    

    

    

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi: 

igen  nem 

Amennyiben  IGEN,  az  egyeztetés  során  a  tevékenység  helye  szerinti  létesítmény  vezetője/megbízottja a 
tevékenységgel kapcsolatosan  az alábbi  kiegészítő  tűzvédelmi előírásokat határozza meg: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kelt, ………………………………., ……………év …………………  hó ……..... nap 

 

        ………………………………………. 

        létesítmény vezetője, vagy megbízottja 

 

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja (év, hónap, 
nap, óra, perc):………………………………………………………………………………………… 

A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem: 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a  munkaterület átadás – átvétele megtörtént: 

…………………., …………év ……………… hó ……..... nap ………..óra………perc 

……………………………..   …………………………….. 

munkaterületet (helyszínt) átadó   létesítmény vezetője, vagy megbízottja 

 

                                                           

1 Alulírott nyilatkozom, hogy az engedélyben  felsorolt  feltételeket, előírásokat  tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges 

berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések  használatát,  valamint  a  tűzjelzés  helyi  

lehetőségét  ismerem.  A  munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a  

munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy felé jelzem. 
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6. sz. melléklet 

BETARTANDÓ KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK SZABADTÉRI RENDEZVÉNY SORÁN 

 Közegészségügyi előírások: 

„az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/ 1997 (XII.20)  

Kormány rendelet  (OTÉK) szerint: 99. § (1) Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, 

munkavégzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és 

tisztálkodási lehetőséggel kell megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó 

helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület 

egyidejű használóinak tervezett (becsült) lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti 

megoszlása alapján kell megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás 

lehetőségét.  

3) A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekhez, az (1) bekezdés szerinti területekhez az 

illemhelyek számát a tervezett, becsült összlétszám alapján a következők szerint kell 

megállapítani:  

a) 200 főig 10 fő részére legalább egy közös, 10 fő létszám felett nemek szerint külön 

illemhelyet kell létesíteni, minden megkezdett  

aa) 15 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, illetőleg  

ab) 40 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése 

szükséges;  

b) 200-1000 fő összlétszámhoz minden megkezdett  

ba) 30 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, illetőleg  

bb) 80 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése 

szükséges;  

c) 1000 fő összlétszám felett az illemhelyek és az akadálymentes illemhelyek számát a 

tervezési program szerint az egészségügyi követelmények megtartásával kell megállapítani 

A szervező a fentiek betartásra a várható létszám figyelembevételével a rendezvény 

területén mobil WC-k-el biztosítják.  

A rendezvény területen lévő vendéglátóhelyek, élelmiszerek árusításával, kiszolgálásával 

fogalakozó árusító helyek számára a jogszabályban előírt higiénia követelményeket 

biztosítani kell.  

Ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani a rendezvényen.  

 Megfelelő mennyiségű szemetes kihelyezése. A rendezvény területén több ponton kerülnek 

elhelyezésre szemetes zsákok, melyek telítettségének ellenőrzésével és cserérével a 

rendezvényszervező 4 fő alkalmi munkavállalóját bízza meg. A telített szemeteszsákokat 

zárt erre szolgáló konténerbe helyezik el. 
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 Rendezvények kötelező egészségügyi biztosítása az 5/2006 (II.7.) EüM Rendelet 

figyelembevételével történik: Rendezvények egészségügyi biztosítása erre jogosult 

szervezettel történik külön szerződés alapján, melyet csatolni kell a biztonsági tervhez. 

Az elsősegélynyújtó hely URH kapcsoltban fog lenni a rendezvény biztonsági 

személyzetével a gyors, és hatékony segítségnyújtás biztosítása végett. A rendezvény 

szervezője a helyszín biztosításában résztvevőkkel történő folyamatos kapcsolattartás 

érdekében - a szervezők közül - felelős vezetőt jelöl ki. Az elsősegélynyújtó hely rendezvény 

biztosító eset kocsi mellet lesz kijelölve gépjárműve mellett. Az elsősegélynyújtó 

helyeket jól látható módon táblával jelölni kell.  

 A nemdohányzók védelme, dohányzásra vonatkozó előírások 

a 2011. évi XLI. törvénnyel módosított, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény előírásainak 

betartása és betartatása érdekében a rendezvényszervező a rendezvény területére a 

következő szabályokat határozza meg. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény „2. § (1) A 

dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem 

szabad dohányozni 

c) munkahelyen,” 

„4. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben - a (6) bekezdésben, 

valamint a 2. § (3)-(5) bekezdésében foglalt kivétellel - dohányzásra az e törvényben 

foglaltaknak, valamint a tűzvédelmi szabályoknak megfelelő, nem zárt légterű helyet kell 

kijelölni és fenntartani, a 2. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával.”  

1) A dohányzási tilalomra, dohányzásra vonatkozó előírásokat a rendezvény valamennyi 

épületében és létesítményének területén is be kell tartani.  

2) A dohányzási korlátozással érintett létesítményt, területet felirat vagy más egyértelmű jelzés 

alkalmazásával jól láthatóan meg kell jelölni. 

3) A tűzvédelmi szempontú tilalmat szembetűnő módon szabványos tiltó táblával, illetve 

piktogrammal kell jelölni.  

4) A dohányzásra kijelölt hely(ek)et jól láthatóan „Dohányzó hely” vagy „Dohányzásra kijelölt 

hely” táblákkal, felirattal vagy a dohányzásra kijelölt helyet jelölő ábrával kell megjelölni.  

5) A dohányzásra kijelölt helyeken a dohánycsikket, gyufát, hamut, égő dohányféleséget, stb. 

az ott elhelyezett nem éghető anyagú hamutartóban, tároló edényzetben (fém/kerámia, 

helyiségben lehetséges az üveg hamutál) kell gyűjteni, ezeket szükség szerint, de legalább 

naponta egyszer ki kell üríteni.  

6) Az előírások betartása valamennyi érintett munkavállaló, s az érintett területen tartózkodó 

látogató hallgató kötelezettsége.  

7) A rendezvény területén az előírások betartásáról, a biztonsági szolgálat gondoskodik.  

8) A dohányzás céljára nem jelölhető ki olyan hely, ahol a dohányzást, nyílt láng használatát 

tűzvédelmi vagy egyéb előírás tiltja. A dohányzás alkalmával a tűzvédelmi előírásokat is be kell 

tartani. A tűzvédelmi előírások betartását a tűzvédelmi hatóság jogosult ellenőrizni. 

9) A rendezvény területén időszakosan vagy szerződés alapján munkát végző személyeket is 

szükség szerint előzetesen tájékoztatni kell az előírásokról. Rendezvények, egyéb események 

alkalmával az ott tartózkodó személyeket is szükség szerint tájékoztatni kell. 
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10) Minták (tájékoztatásul néhány lehetséges jelölés) a dohányzó helyek kijelölésére, 

illetve a dohányzás tiltására: 

 

 

 

Dohányzásra kijelölt helyiség 
Dohányzásra kijelölt 

hely 

Dohányozni 

tilos! 

 

           

11) A nemdohányzók védelme érdekében a jogszabályi előírások betartását, munkáltatói 

intézkedések megfelelőségét, végrehajtását a hatóság jogosult ellenőrizni, megszegése esetén 

eljárást lefolytatni.  

12) A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén, a biztonsági szolgálat a 

rendezvényen tartózkodókat jogosult és köteles a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni.  

13) A biztonsági szolgálatnak a jogsértő személy figyelmét fel kell hívni arra, hogy aki a 

dohányzással, dohányzási korlátozással kapcsolatos rendelkezéseket nem tartja be, 

egészségvédelmi bírsággal sújtható. 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény: 

„7. § (4) Az egészségvédelmi bírság összege 

a) a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 000, 

legfeljebb 50 000 Ft; 

b) a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése, 

valamint a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési 

kötelezettség elmulasztása esetén 

ba) legalább 100 000 Ft, legfeljebb 250 000 Ft az ezen kötelezettségek betartásáért felelős 

személy tekintetében, illetve 

bb) legalább 1 000 000, legfeljebb 2 500 000 Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy 

gazdasági társaság tekintetében.” 
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7. sz. melléklet 

TÁJÉKOZTATÓ  

TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOKRÓL 

A Rendezvény szervezői felhívják az eseményen résztvevő egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok 

képviselőinek figyelmét, hogy az általunk használt területen a tűz és munkavédelmi előírásokat be kell tartani és ennek 

megfelelően gondoskodni kell a munkaterületükön a vonatkozó tűz és munkavédelmi jogszabályok betartásra.  

Általános előírások: 
- alkalmazásomban állóknak a tűz és munkavédelmi oktatás megtartásra, dokumentálva a helyszínen bemutatható 

módon 

- a munkahelyekre és a munkavállalókra vonatkozólag a munkavédelmi, közegészségügyi, tűzvédelmi előírások 

betartására vonatkozó és jogszabályok által előírt felülvizsgálati dokumentációk meglétére. 

- a munkakörök figyelembevételével az egyéni védőeszközöket biztosítása munkavállalóik számára. 

- az általuk használt villamos és gépi berendezések, eszközök, kábelek, világításra, fűtésre, hűtésre használt eszközök 

stb. rendelkeznek az előírásoknak megfelelő dokumentumokkal, az időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi 

felülvizsgálatot igazoló dokumentumokkal.) 

- az általunk használt területre (vendéglátóhely) a rendezvény teljes időtartalmára az előírásoknak megfelelő 

mennyiségű, érvényes felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket biztosítsanak.  

- a rendezvény teljes időtartalma alatt (ide értve a berendezést, telepítést és a bontási munkálatokat is) az általunk 

használt területen a hatályos tűz és munkavédelmi előírásokat és jogszabályokat tartsák be. 

Rendezvényi terület berendezése, árusítóhelyek kihelyezése 

A rendezvény területen vásárosok és vendéglátósok elhelyezése úgy történik, hogy szükség esetén az a 

tűzoltóság, mentőszolgálat gépjárművei fel tudjanak hajtani. A felvonulási útvonal szélessége 3,5 m, amit 

szabadon kell hagyni! A rendezvényi területen lévő föld feletti tűzcsapok helye szemmel látható, egyértelmű, a 

földalatti tűzcsapok helyét szabvány tábla jelzi. A tűzcsapot határoló jelzésen belül árus nem pakolhat. 

 

Tűzmegelőzés - tűzoltás feltételeinek biztosítása: 

 vendéglátó egységeknél, árusoknál, tüzes mutatványosoknál egységenként 1 db 34A, 183B teljesítményű 

tűzoltó készülék készenlétben tartása, 

 öltözők, színpadok, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1-1 db 34A teljesítményű 

tűzoltó készülék készenlétben tartása, 

 tűzoltó készülékeknek érvényes bevizsgálási címkével ellátottnak kell lennie, 

 tűzveszélyes tevékenységet végezni csak engedéllyel és a tűzvédelmi előírások betartásával 

lehet, 

A munkaterületen – pl. vendéglátó, árusító hely, sátor, szabadtér - csak az ott folytatott folyamatos 

tevékenységhez szükséges mennyiségű anyagot és eszközt szabad tartani. Éghető gázzal töltött – PB gáz – 

gázpalackokból csak a használatban lévő, a gázkészülékre csatlakoztatott palackok tárolhatók a munkaterületen. 

A tartalék gázpalackok a rendezvény területén nem tárolhatók, a kiürült gázpalackokat a palackcserét követően a 

rendezvény területéről haladéktalanul el kell távolítani. A gázpalackot mechanikai hatástól, sugárzó hőtől, szúró 

lángtól, felhevüléstől óvni kell, maximum 40 Celsius fokig melegedhet fel. A palackokat használni kizárólag 

nyomásszabályozóval együtt szabad. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetesen írásban 

meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.  Az 

engedélyt a tevékenységet folytatónak magánál kell tartania. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes 

tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani.  

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, 

készüléket köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet 

okozhat. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- 

vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül 

hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. Szabadban a 

tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben 

tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Pavilonoktól 5 méteren belül a 

dohányzás tilos, valamint a gyermekhelyszínek teljes területén is. A megfelelő tiltó jelzéseket el kell helyezni jól 

látható helyre. 
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Veszélyhelyzet esetén szükséges tudnivalók 

Veszélyhelyzet esetén rendezők felhívásának betartása minden résztvevő számára kötelező, és a felhívás 

tartalmának megfelelően kell cselekednie. 

Vihar 
 villámláskor magas fa alá állni nem szabad, 

 elektromos berendezések áramtalanítása, 

 az árusító sátrakat, kiegészítő eszközöket (pl. napernyő), vihar esetén össze kell csukni, be kell szedni, illetve úgy 

kell rögzíteni, hogy a viharos szél el ne sodorhassa. 

Tűz esetén meg kell kísérelni, eloltani a tüzet: 
 Oltani lehet vízzel, tűzoltó készülékkel, homokkal. 

 Tilos vízzel oltani feszültség alatt lévő elektromos berendezéseket, égő zsírt és olajat, 

 Ha ruházata gyullad meg valakinek, földre kell fektetni, betakarni nagyobb kabátba, takaróba vagy lángmentesített 

oltótakaróba. 

A menekülési útvonalak jelzése 

A rendezvényterületen a kiürítés segítése érdekében menekülési útirány táblák (jelölések) kerülnek kihelyezésre 

1200x600 mm-es méretben. Menekülés esetén több irányba a területzárás határáig az úttestet is lehet használni.  

Rendkívüli események és hívható segélyhívó számok:  

 104 mentők 

 105 tűzoltók 

 107 rendőrség 

 általános segélyhívó: 112 

Az egyéb nem szabályozott kérdésekben a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról előírásai az irányadóak. 

A közreműködőktől elvárt magatartásformák: 

 Tartsa be a szervező által kiadott, a rendezvény rendjére, így különösen a gépjárművek mozgására, a 

behajtás és a parkolás rendjére, az anyag és áru mozgatására, a bemutató, árusító és vendéglátóhelyek 

elhelyezésére, működtetésére, a nyitásra és zárásra vonatkozó előírásokat. 

 Kísérje figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.  

 Vegye figyelembe és tartsa be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező vagy a 

biztonsági szolgálat által adott felhívásokat.  

 Vegye figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak megfelelően járjon el.  

 A balesetet, káreseményt jelentse be a szervezőnek, vagy a biztonsági szolgálat tagjának. 

 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a rendezvényszervező engedélyével végezhető! 

 Menekülésre figyelembe vett útvonalakat leszűkíteni, tűzoltóeszközöket (tűzcsap, tűzoltó készülék) 

eltorlaszolni tilos! 

 

ÉPÍTMÉNYEKRE, SZABADTEREKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK 

Dohányzás  

a)  Tilos a dohányzás:  

− Épületek belsőhelyiségeiben, a sátrak, vendéglátó egységek és a színpad egész védőterületén, kivéve a 

dohányzásra kijelölt területeket. 

b)  Dohányzóhelynek olyan területet kell kijelölni,  ahol a dohányzás, veszélyeztetés nélkül megengedhető.  

c)  A dohányzóhelyeken "DOHÁNYZÓHELY" feliratot és nem éghetőanyagból készült hamutartót kell elhelyezni.  

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, közműnyitó- 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. 

Villamos berendezések  

o Villamos berendezés létesítését és szerelését, javítását csak villamos szakemberrel szabad végeztetni.  

o A létesítést és szerelést, javítást végző szakember köteles az elvégzett munkáról írásos nyilatkozatot 
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adni.  

o Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni.  

o A villamos berendezés és az éghetőanyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hő-

szigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghetőanyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.  

o Gondoskodni kell, hogy a villamos berendezések, kapcsolók stb. az előírás szerinti megjelöléssel 

legyenek ellátva.  

Világító berendezések  

o A  rendezvény  területén  olyan  világító  berendezéseket  kell  elhelyezni,  amelyek  a  terület  általános 

megvilágítására alkalmasak.  

o A világítótestek megfelelő fényerővel kell rendelkezzenek, de ne okozzanak vakító hatást.  

o Reflektorokat (fényvetőket) kell elhelyezni a fontosabb nevesített területeken olyan számban, hogy a 

megfelelő megvilágítási érték rendelkezésre álljon.  

o A létesítést és szerelést, javítást végző szakember köteles az elvégzett munkáról írásos nyilatkozatot 

adni.  

Tűzvédelmi használati szabályok tevékenység alapján: 

Tilos a létesítmény területén:- fontos- 

 A közlekedési (menekülési utak) utakhoz, ajtókhoz, tűzoltó felszerelésekhez, tűzvédelmi berendezések, 

eszközök (tűzoltó készülék) közműnyitó -és zárószerkezetéhez vezető utakat eltorlaszolni, leszűkíteni;  

 Tűz és robbanásveszélyes állapotot létrehozni, a tűzvédelmi előírásokat, szabályokat megszegni; 

Tűzoltó berendezések, eszközök, készülékek  

a)  Szabadtéri rendezvényen  

 a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű,  

 az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2után 1 db 34 A teljesítményű,  

 a Főzőverseny védelmére legalább 2 db 34A 183B C teljesítményű 

 a vendéglátó egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34 A, 183 B teljesítményű 

tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.  

b)  A tűzoltó készülékeket olyan helyen kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén könnyen hozzáférhetők legyenek.  

c)  A tűzvédelmi felszereléseket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. 

Konyhai berendezések a vendéglátó sátrakban/pavilonokban  

a)  Gázüzemű: 

− Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú berendezést szabad használni.  

− Az állandó felügyelet nélkül üzemelő, éghetőgázzal üzemeltetett tüzelőberendezés olyan érzékelőés korlátozó 

szerkezettel kell felszerelni, amely meghatározott biztonsági határérték elérésekor az üzemeltetést megszünteti.  

− A tüzelőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad 

bízni.  

− A tüzelőberendezés, valamint a környezetében lévő éghetőanyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve 

olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetőanyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel 

történő üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghetőanyagra 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.  

− A fentiek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervezőknek ellenőrizni szükséges.  

− Nem megfelelőeszközök 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 éghetőanyag felületén mért 

hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghetőanyagra gyújtási 

veszélyt.  
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− 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  

− Szilárd éghetőanyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet. A tároló hely 5 méteres 

körzetében a dohányzás és nyílt láng használataszigorúan 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) 

Vendéglátó sátrak/pavilonok  

o A vendéglátó sátrakban/pavilonokban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges 

anyagot és eszközt szabad tartani.  

o A vendéglátó sátrakban/pavilonokban csak az üzemeltetéshez tartozó személyzet tartózkodhat.  

o A vendéglátó sátrakban/pavilonokban dohányozni tilos. E tilalmat a vonatkozó szabvány előírásainak 

megfelelőtáblával, jól látható helyen jelölni kell.  

o a  vendéglátó  és  kereskedelmi  egységek  védelmére  minden  megkezdett  100  m2 után  1  db  34A, 

183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.(Pontos elhelyezésük a biztonsági terv 

dokumentumban található).  

o Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú gázüzemű és szilárd tüzelésű főző és 

sütőberendezést  szabad  használni.   

Színpadok  

o A színpadok csak minőségtanúsítással ellátott kivitelűek lehetnek. A felállítás/összeszerelés 

megfelelőségét igazoló nyilatkozatot a helyszínen biztosítani szükséges.  

o A színpadok és környezetük teljes területén a dohányzás, nyílt láng és pirotechnikai eszközök 

használata tilos. E tilalmat a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelőtáblával, jól látható helyen 

jelölni kell.  

o A közlekedési és menekülési útvonalak állandó megvilágításáról, vész esetén megfelelő menekülési 

iránymutatásról gondoskodni kell.  

o A színpadok, hangosító eszközök, fénytechnikák villamos hálózatának, a villamos készülékeknek és 

berendezéseknek meg kell felelni a vonatkozó szabványok előírásainak.  

o A kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről 

írásban nyilatkoznia kell a szerelést végzőknek  

o A színpadokon és a környezetükben éghetőanyagot, ill. éghetőfolyadékot ideiglenes jelleggel sem 

szabad tárolni.  

o 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.  

o Gyertya, nyílt lánggal üzemelő eszköz nem használható.  

o A tűz elleni védelem érdekében az ott keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell 

készenlétben tartani (minden megkezdett 50 m2után 1 db 34A teljesítményű).  

o Az elektromos készüléket használat után ki kell kapcsolni (leválasztani a hálózatról).  

o Az egész terület menekülési útvonalait biztonsági jelekkel kell megjelölni.  

o A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület 

bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.  

o A területre szükség esetén gépkocsival be lehet hajtani, de ott parkolni nem szabad.   

 

 



 

SZENT MÁRTON TALÁLKOZÓ   

BIZTONSÁGI TERVE 2016. JÚLIUS 9-10.          

 

Oldal: 51 / 54 

 

Árusító sátrak  

o Az árusító sátrakban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt 

szabad tartani.  

o Az árusító sátrakban dohányozni tilos  

o 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).  

o A kiépített villamos hálózatnak, a használt villamos készülékeknek és berendezéseknek meg kell felelni 

a vonatkozó szabványok előírásainak.  

o A kiépítendő villamos hálózatot a vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről írásban nyilatkoznia 

kell a szerelést végzőknek.  

o Gyertya, nyílt lánggal üzemelőeszköz nem használható.  

o Az árusító sátrakban és a környezetében éghetőfolyadékot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.  

o Az egész terület menekülési útvonalait biztonsági jelekkel kell megjelölni.  

o A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a kialakított terület bármely pontjáról legalább 

egy jelölés látható legyen.  

o A területre a vállalkozók rakodási céllal behajthatnak, de ott nem parkolhatnak.  

Parkoló területek  

o A vendégek és a szervezők gépjárműveit a rendezvényterület előtt kialakított parkolóhelyein kell 

elhelyezni.  

o A közlekedési utakat, valamint a kijáratokat szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen 

sem szabad.  

o A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken gépjárműparkolót kialakítani 

nem lehet.  

o A parkoló területeken éghetőfolyadékot tárolni nem szabad.  

o A  rendezvény  területén  parkolni  csak  a  biztonsági  terv  dokumentumban  részletezett  helyeken  és 

időtartamokon belül szabad.  

Szabadterek, területek  

o A szabad területeken éghetőfolyadékot felhasználni, tárolni nem szabad.  

o A rendezvény szabad terein tűz gyújtása tilos.  

o A nyitott területek rendjéről folyamatosan gondoskodni kell, különösen ide értve a menekülés céljára 

kijelölt területek akadálymentességének megfelelőségét 

Munkavállaló feladatai tűz esetén: 

Köteles értesíteni a tűzoltóságot: 

Tűzoltóság hívószáma:105   Általános segélyhívó szám: 112 

Ha az észlelt tűz nagysága, vagy a környezet veszélyessége a tűzoltó készülékkel valóeloltást kétségessé 

teszi, illetve a tűz oltása segítséget igényel, haladéktalanul értesíteni kell a hivatásos tűzoltóságot, és 

munkahelyi vezetőjét.  

A tűzjelzésnek a következőket kell tartalmaznia: 

 A TŰZESET (KÁRESET) PONTOS HELYÉT, CÍMÉT, 

 MI ÉG, MILYEN KÁRESET TÖRTÉNT, MI VAN VESZÉLYEZTETVE, 

 EMBERI ÉLET VAN-E VESZÉLYBEN, 

 A TŰZ KÖRÜLBELÜLI TERJEDELMÉT, 

 A MEGKÖZELÍTHETŐSÉGET. 

 A TŰZJELZŐ SZEMÉLY NEVÉT, A JELZÉSRE HASZNÁLT TELEFONSZÁMOT. 

Minden cselekvőképes, mozgásában nem gátolt dolgozó, köteles, a tűz oltásában, a személyek és értékek 

mentésében tevékenyen részt venni. A tűz oltását a helyileg rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékekkel, 

felszerelésekkel, ha van fali tűzcsapról szerelt vízsugárral kell végezni.  Elektromos és folyadék tüzet 

vízsugárral oltani nem szabad. A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatni kell a kivonult egység vezetőjét az 

addig tett intézkedésekről, közölni kell, hogy a tűz közelében van-e még olyan tűz-és robbanásveszélyes 

anyag, amelyet még nem sikerült kimenteni, és emberi élet van-e veszélyben. A passzív jelenléttel a tűzoltási 

és mentési munkálatokat akadályozni nem szabad. A fentiek nem teljesítése, elmulasztása annak súlyától 

függő felelőségre vonással jár.  
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MUNKAVÉDELEMI OKTATÁSI TEMATIKA  

1. MUNKAVÁLLALÓ KÖTELESSÉGEI 

 Kötelező teljesíteni az alkalmazás munkavédelmi feltételeit, s ennek keretén belül részt kell vennie a 

részére előírt pályaalkalmassági orvosi vizsgálatokon, el kell sajátítania a munkája biztonságos 

elvégzéséhez szükséges ismereteket, és a munkáltató igénye szerint ezen ismereteiről számot kell 

adnia,  

 munkahelyen alkoholos állapotban, vagy olyan gyógyszer hatása alatt amely kábultságot 

okoz  munkát végezni tilos! 

 munkahelyén kizárólag olyan tevékenységet folytatni, amire vonatkozóan a szükséges szakmai és 

munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik, s emellett annak végzésére utasítást kapott,  

 a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról tőle elvárható módon 

meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően a munkáltató utasítása szerint használni, a számára 

meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni,  

 munkáját kellő figyelemmel, a munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásával végezni úgy, 

hogy azzal sem közvetlenül, sem közvetve senkinek sérülést vagy egészségkárosodást ne okozzon,  

 a munkavégzéshez az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni,  

 a végzet munkafolyamathoz a munkáltató által meghatározott egyéni védőeszközöket 

rendeltetésüknek megfelelően használni, és tisztításukról a tőle elvárható módon gondoskodni, 

 munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani,  

 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtését és 

fenntartását célzó tevékenység érdekében a partnerekkel együttműködni,  

 a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre 

intézkedést kérni felettesétől, a veszély elhárításáig a munkát abbahagyni, illetve abbahagyatni,  

 balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni,  

 megtagadni a munkáltató olyan utasításának teljesítését, amelynek végrehajtásával másokat 

előreláthatólag veszélyeztetne.  

2. MUNKAVÁLLALÓ MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI  

Jogosult megkövetelni a munkáltatótól: 

 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek 

rendelkezésre bocsátását, a betanulási lehetőség biztosítását, a munkavédelmi és biztonsági 

előírásoknak megfelelő munkakörnyezetet,  

 a veszélyes tevékenységekhez a vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását 

 a munkavégzéshez a munkavédelmi szempontból szükséges felszereléseket, munkaeszközöket, 

indokolt esetben védőitalt, tisztálkodó szereket és a tisztálkodás lehetőségét.  

 Jogosult ha jogszabály erre lehetőséget biztosít munkavédelmi képviselőt választani.  

 Munkabalesete esetén - a vonatkozó előírások szerint - jogosult a baleseti ellátásra és kárigényének 

érvényesítésére.  

 Amennyiben a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos 

intézkedését, vagy mulasztását sérelmezi, az OMMF illetékes felügyelőségéhez fordulhat. 

 Nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt 

mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért. 

 Jogosult megtagadni a munkavégzést, ha jogosult megtagadni  a  munkavégzést,  ha  azzal  életét,  

egészségét  vagy  testi  épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Közvetlen és súlyos 

veszélyeztetésnek minősül különösen a  szükséges  védőberendezések,  egyéni  védőeszközök  

hiánya  vagy  működésképtelensége.  
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8.sz. melléklet 

SZERVEZŐI NYILATKOZAT 
RENDEZVÉNY LÁTÓGATÓ LÉTSZÁMRÓL 

 

Rendezvény megnevezése: Szent Márton Találkozó  

 

Rendezvény helyszíne: Szombathely Emlékmű alatti terület 4652/2 hrsz. 

 

Rendezvény időpontja: 2016. július 9-10. 

 

Alulírott Maurer Páter, mint a Szombathelyi Egyházmegye képviselője  nyilatkozom, hogy a Szent 

Márton Találkozó rendezvény során a Szombathely Emlékmű alatti terület (4652/2 hrsz.) tartandó 

rendezvény területen szereplő időpontban a résztvevők maximális várható egyidejű létszáma várhatóan: 

 

Szombat 2016.07.09.: 

8 órától-12.30 óráig: 8000 fő- szükséges biztonsági feladatot ellátó személyek min. száma: 40 fő 

12.30 órától -18. 30 óráig: 4000 fő- szükséges biztonsági feladatot ellátó személyek  min. száma: 20 fő 

18.30 órától-23.30 óráig: 5000 fő- szükséges biztonsági feladatot ellátó személyek min. száma: 25 fő 

Vasárnap 2016.07.10.: 

12 órától-17.30 óráig: 5000 fő- szükséges biztonsági feladatot ellátó személyek min. száma: 25 fő 

17.30 órától -22. 00 óráig: 15 000 fő- szükséges biztonsági feladatot ellátó személyek min. száma: 75 fő 

22.00 órától-24.00 óráig: 5000 fő- szükséges biztonsági feladatot ellátó személyek min. száma: 25 fő 

 

Megjegyzés: a rendezvény területen a létszám ismeretében minden 200 fő felett egy biztonsági ember 

minden esetben biztosítani kell.  

 

A rendezvények időpontjában a 23/2011 (III.8.) Kormányrendelet és az OTSZ vonatkozó előírásait és a 

rendezvényre készített Biztonsági Tervben foglaltakat rendezvények ideje alatt betartjuk. 

Megjegyzés: - 

 

Szombathely, 2016. június 6. 

 

         

 

        ................................ .......................... 

                   rendezvény szervezőjének  
        cégszerű aláírása 
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9.sz. melléklet 

 

RAJZ MELLÉKLETEK 

 

 Rendezvényterület forgalomzárási rajz 

 Rendezvény terület telepítési rajzok 

 Rendezvény terület kialakítási rajzok  

 Rendezvény terület menekülési rajzok 

 


