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I. Általános rész 

1. A terv célja 

A biztonsági terv célja a rendezvény biztonságos lebonyolításának előkészítése, 

annak zökkenőmentes lebonyolítása. A rendezvény ideje alatt előforduló 

esemény minél kisebb személyi sérüléssel, kárral járó megszüntetésének 

levezénylése, a veszélyhelyzetek megelőzése és felszámolása. 

 

2. A rendezvénnyel kapcsolatos alapadatok 

2.1.  
-A rendezvény helyszíneként a Tatai Angolkert rendezvénykertje szolgál,az ott 

felállított szabadtéri színpad, és a fixen telepített nézőtér. Telepítésének 

helyszínét az 2. számú melléklet: helyszínrajz, telepítési rajz tartalmazza. 

-A színpadfedéssel kapcsolatos, jogszabályi kötelezettségeknek való 

megfelelőségi dokumentumokat a 8. számú melléklet tartalmazza. 

-A kézművesek, vendéglátó egységek sátrai (kizárólag ételkészítés és 

kiszolgálás célra). (2. számú melléklet: helyszínrajz, telepítési rajz) 

-A szervező figyel a sátrak telepítésénél minimálisan 1,5m-es távolság 

betartására. 

-A rendezvény villamos vételezési pontjainak rajzát az 5. számú melléklet 

tartalmazza.   

-A rendezvénykert villamos energiaszükségletének biztosítása az 5. számú 

mellékleten a 4. pont alatt szerepeltetett főelosztó-szekrényből valósul meg, ami 

fizikailag az állandó WC oldalán található.  

-Vészhelyzet esetén a rendezvénykert áramtalanítása is ebben a szekrényben 

történhet, a tűzvédelmi főkapcsolóval - 4. számú melléklet. 

 

2.1.1. A rendezvény helyszínének címe 

2890 Tata, Angolkert 

 

2.1.2. A rendezvény helyszínének maximális befogadóképessége 

-Az Angolkert rendezvényre tervezett területe 18000 m2 (1.számú melléklet). 

A tapasztalatok alapján a rendezvénytéren a jelenlévők létszáma nem fogja 

meghaladni az 450 főt.  

 

2.1.2.1.A rendezvény látogatóinak várható létszáma: 

-Maximális és egyidejű létszáma az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

programonként feltüntetve: 

2021. június 17. : kb.  1000 fő 

2021. június 18. : kb. 1000 fő 

2021. június 19. : kb. 1000 fő 

 

A rendezvényen egyidejűleg az elmúlt évek tapasztalatai alapján 350-450 fő 

tartózkodik. 
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1.2.2. A be és kiléptetés rendszere, az aktuális létszám meghatározása:  

-A rendezvény ingyenesen látogatható, beléptetés nincs, így a létszám 

meghatározása becslés alapján történhet. 

 

 

2.2. A rendezvény időpontja (időtartama) 

-A rendezvénysorozat 2021. június 18 - június 20-ig, 3 napos időtartamban 

szabadtéri rendezvényként zajlik. 

 

3. A rendezvény részletes programja 

-A rendezvény részletes programját a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

4. A rendezvényhez társuló kiegészítő programok 

-Kézműves árusok, gasztronómiai különlegességek, kistérség borászatainak 

bemutatkozása. 

 

5. A programok esetleges időbeni átfedései 

-A programok között nincs átfedés. 

  

6. A rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért felelős szervezet, személy 

 

Tatai “Kenderke” Néptánc Egyesület 

2890 Tata, Almási utca 24. 

tel.: 06-34/587-005 

A rendezvény lebonyolításáért felelős személy: 

Békefi-Juhász Dorottya 

Cím: 2890 Tata, Almási utca 39. 

Mobil: +36/20/311-06-53 

E-mail: juhasz.dorottya@kenderke.hu 

Feladata: Dönt a rendezvény ideiglenes vagy végleges leállításáról, a döntés 

közlésének alternatíváiról. 

 

 

II. A rendezvény biztosítása és a kommunikáció 

 

Tűzoltó gépjárművek közlekedési lehetőségei: 

-A rendezvényteret 3 irányban lehet gépjárművel megközelíteni, melyből mind a 

3 irány járható tűzoltó gépjárművel – Sport utcáról az I. Pálma Rendezvényház 

felőli kapu (300cm), Sport utcáról II. Griffes kapu (214cm) és a Tatai Edzőtábor 

felőli III. kapu (400cm) (4.számú melléklet) 
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1. A rendezvény lebonyolításával kapcsolatos veszélyforrások azonosítása: 

 

-A rendezvénykertet 3 irányban lehet gyalogosan elhagyni, melyből az I. kapu 

(Pálma rendezvényház felőli kapu-Sport utca felé) 3m széles, a II. kapu (Griffes 

kapu-Sport utca felé) 2,1m széles, a III. kapu (Tatai Edzőtábor felé) 4m széles 

és a további (4. számú melléklet). 

Így a rendezvényterület menekülési útvonalainak maximális keresztmetszete: 

9,1m. 
 

Kedvezőtlen tömeghatások / pánik, tömeg feltorlódása, kedvezőtlen 

tömegeloszlás/:  

-A rendezvényen jellemzően helyismerettel rendelkező személyek vesznek részt, 

de a helyismerettel nem rendelkezők is látják a többirányú menekülési 

lehetőséget. A fentiek alapján az esetlegesen kialakuló pánikhangulat 

kedvezőtlen tömegeloszlást nem okoz. 

 

Ideiglenesen telepített műtárgyak, berendezések:  

-Az Angolkertben az ideiglenesen telepített rendezvénysátor, valamint a 

vásározók sátrai között megfelelő méretű szabad terek vannak kihagyva, melyek 

a többirányú menekülést a rendezvénytérről nem akadályozzák. 

 

Lehetséges terror fenyegetettség:  

-Nem ismert. 

 

A nagyszámú vendég miatt alkalmi bűnözők:  

-A rendőrség a rendezvény veszélyeztetettségét ismeri, saját hatáskörben 

intézkedik, a helyszínt szakmai szempontjai szerint ellenőrzi. 

 

Váratlan időjárási anomáliák:  

-Kialakulásuk esetén a rendezvényszervező dönt a rendezvény azonnali 

leállításáról. A meteorológiai riasztások esetén használt veszélyességi szinteket 

a szervező figyelembe veszi a rendezvény leállításával kapcsolatos döntés 

meghozatalában. (6. számú melléklet) 

 

Kommunikációs és információs zavarok, a kommunikációs berendezések 

kiesésének elfogadható valószínűsége:  

-A hálózati áramellátás kiesésének esetére a szabadtéri színpad hangtechnika 

úgy kerül kialakításra, hogy a helyszínre telepített aggregátor üzembe 

helyezésével 1-2 s alatt biztosítható a tájékoztatás.  

-Végső esetre, az előírás szerinti, kézi hangosbeszélő biztosított ,lásd:  

 

5.számú melléklet. Továbbá a menekülési útvonaljelzők sötétedés utáni állandó 

– szünetmentes - áramforrásról történő-megvilágítása is biztosított. 
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-Több kedvezőtlen hatás esetén katasztrófaveszély kialakulásának lehetősége: 

Kialakulásuk esetén a rendezvényszervező dönt a rendezvény azonnali 

leállításáról.  A befogadó hely a Pálma Rendezvényház, valamint a Kiskastély 

kijelölésre kerültek.  

 

2. A rendezvény biztosításában résztvevő szervek, szervezetek és azok 

intézkedésre jogosult tagjainak megnevezése: 

 

2.1. Rendőrség: A rendezvényt ismerik, a helyszínt ellenőrzik. 

Rendőrségi kapcsolattartó:    Rieder Roland  tel: 30/989-3378  
 

2.2. Tűzoltóság: Külön nem került igénybevételre, a gyors reagálásuk miatt 20 

percen belül helyszínre érkeznek. 

Tűzoltóság kapcsolattartója:  Simonics Róbert    tel: 20/237-17-89 

 

2.3. Mentőszolgálat: A rendezvény létszáma miatt külön egészségügyi biztosítás 

történik. A biztosítást 1 db mentő gépkocsival a Magyar Rendezvény Mentő 

Egészségügyi Szolgáltató Kft. végzi. 

Mentőszolgálat kapcsolattartója:  Kovács Sándor    tel: 20/537-47-74  
  

2.4. Egyéb résztvevők: Szervező, szervezői személyzet: 

-Polgárőrség  

Polgárőrség kapcsolattartója: Rezes Róbert                 tel: 30/621-03-51 

-Szervezők (15fő) 

-Műszaki vezető        : Fejes Tibor                 tel: 30/972-74-44 

 

3. Operatív törzs 

-Nem kerül telepítésre. 

 

4. A rendezvény biztonsági személyzete 

-A biztosítást a D’erik Hungária Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Kft.5 

fővel, valamint 1fő felsőfokú biztonságszervezővel végzi. A biztonsági őrzést 

végző személyek bizonyítványainak másolatát a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

Kapcsolattartó: Rigó Erik    tel: 30/994-7425 

    Szalai György  tel: 30/989-5619 

 

 

 



7 

 

Egészségügy: 

Riaszthatóságán túl nem kerül igénybevételre. Az Országos Mentőszolgálat 

működési terület szerinti állandó erői és eszközei riasztásának biztosítása mellett 

a rendezvény egészségügyi biztosítási feladatait rendező végzi. A biztosítás 

5/2006. (II. 7.) EüM rendeletben meghatározott feltételeinek biztosítása a Tatai 

„Kenderke” Néptánc Egyesület feladata. 

 

Tűzoltóság: 

-Riaszthatóságán túl nem kerül igénybevételre. 

 

Légimentő biztosítás: 

-Riaszthatóságán túl nem kerül igénybevételre. 

 

5. A rendezvény szervezőjének, biztonsági személyzetének feladatai 

Közreműködők tevékenységének leírása: 

A rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások 

betartásáért, a tűzvédelmi szabályok személyzettel történő megismertetéséért. 

 

 

 

III. A rendezvény tűzvédelmi előírásai 

 

1. Hatályba léptető bevezető és általános rendelkezések 

Az 1996. évi XXXI. Tűzvédelmi törvény 19 § (1) bekezdése a módosított 

30/1996. (XII. 6.) BM számú rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, 

valamint a 54/2014.(XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat előírásai alapján a rendezvényen, valamint a területen történő 

munkavégzésekre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartása és betartatása 

érdekében a tűzvédelmi és biztonsági terv keretében a III. fejezettel a tűzvédelmi 

követelményeket határozom meg. 

A követelmények vonatkoznak a létesítmény valamennyi szabadterére, minden 

dolgozójára, a rendezvény területén tartózkodó vagy dolgozó személyekre, 

illetve a külső munkavégzésre is. 

Jelen követelményrendszerben nem szabályozott körülményekre értelemszerűen 

alkalmazni kell a jogszabályokban, nemzeti szabványokban, szabályzatokban 

foglalt általános érvényű előírásokat. 

 

 

 

 

 

2. A követelménytámasztás célja: 

Azon tűzvédelmi előírások, magatartási szabályok összefoglaló ismertetése, 
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 melyek mind az üzemeltetés (használat), mind a munkavégzések során a 

rendezvényterek tűzbiztonsága, és a megelőző tűzvédelmi feltételek 

kialakítása érdekében megtartandók 

 melyek megtartásával, végrehajtásával a rendezvényterek területén a 

tűzesetek megelőzhetők 

 melyek elsajátításával és tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár 

csökkenthető és a személyek testi épsége megóvható 

 

 

3. A terv hatálya:  

 

Területi érvényessége 

-A terv a 2890 Tata, Angolkert 2021.06.18 - 2021.06.20. - között tartandó 

rendezvényre, annak szabad tereire vonatkozik.  

 

Személyi hatálya 

-A terv előírásai kiterjednek: 

 A területi érvényességben meghatározott rendezvényterekre, 

tevékenységekre. 

 A rendezvény területi érvényességben meghatározott területén munkát végző 

külső vállalkozók munkavállalóira, és azok tevékenységére. 

 A rendezvény területi érvényességben meghatározott területén tartózkodó 

valamennyi idegen személyre.  

 

Időbeli hatálya 

-A terv 2021. június 18-án lép hatályba és 3 napig érvényes. 

 

4. Tűzvédelmi feladatok 

-A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. 

XXXI. Törvény (a továbbiakban Ttv.) új alapokra helyzete – többek között – a 

gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat is. 

 

-A Tűzvédelmi törvényen kívül a gazdálkodó szervezetekre vonatkoznak a 

következő jogszabályok is: a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi 

szabályzat készítéséről, a 54/2014.(XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, az 57/1997. (X. 21.) BM rendelet a tűzoltók 

és a tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítési követelményeiről, képzési 

rendszeréről, illetve az 45/2011. (XII. 07.) BM rendelet a tűzvédelmi 

szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről.  

 

 

-A Ttv. kötelezővé teszi a gazdálkodó tevékenységet folytató 

magánszemélyeknek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
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szervezeteinek, hogy a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek 

megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodjanak 

a jogszabályokban és a kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott 

tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel 

kapcsolatos vészhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. 

E körben: 

 

 állandóan üzemképes állapotban kell tartani a közvetlen tűzvédelmet szolgáló 

tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt, s 

gondoskodni kell azok időszakos ellenőrzéséről, 

 biztosítani kel az oltóvizet és az egyéb oltóanyagokat, 

 a tűzoltásra, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében (előzetes 

egyeztetés alapján) lehetővé kell tenni a tűzoltóság részére a helyszíni 

gyakorlatok megtartását és abban közre kell működni, 

 biztosítani kell a tevékenységi körrel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és 

oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban és kötelezően 

alkalmazandó szabványokban meghatározott feltételeit, 

 meg kell teremteni a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét. 

 

5. Tűzvédelmi szervezet 

A rendezvény tűzvédelmi szervezete: 

 Rendezvényszervező 

 Dolgozók 

 

6. A rendezvényszervező tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai 

-Köteles a közvetlen tűzvédelmet szolgáló - jogszabályban, kötelezően 

alkalmazandó szabványban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi 

berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes 

állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb 

oltóanyagok biztosításáról gondoskodni. Köteles a tevékenységi körrel 

kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki 

mentésnek jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban 

meghatározott feltételeit biztosítani. Köteles biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés 

lehetőségét. 

-Köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalóik a jogszabályokban, 

kötelezően alkalmazandó szabványokban foglalt előírások szerint végezzék a 

tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a 

tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák. 
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-A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a 

munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres 

továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, 

tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk 

megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. 

-A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő 

családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg 

az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel 

nem foglalkoztathatja. Figyelemmel kíséri és véleményezi az alkalmi 

tűzveszélyes tevékenység engedélyezéseket. 

 

7. A dolgozók tűzvédelmi kötelezettsége: 

-A dolgozó jogosult és köteles 

 a rábízott feladatokat a tűzvédelmi és foglalkozási szabályoknak megfelelően 

elvégezni; 

 rendezvényhelyén rendet és tisztaságot tartani, minden olyan körülményt 

megszüntetni, amely tüzet okozhat. 

 

 

Köteles: 

A magatartási és tűzvédelmi szabályokat megismerni és azokat a munkavégzés 

során megtartani; A munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson és 

időszakos tűzvédelmi szakvizsgán megjelenni, illetve vizsgát tenni; A tűzesetek 

megelőzése érdekében a rendezvényhelyen biztonságos munka végzésére 

alkalmas állapotban - pihenten, alkohol és gyógyszer kábító hatásától mentesen - 

megjelenni. A Tűzvédelmi és biztonsági tervet megismerni, a benne leírtakat 

végrehajtani. A tűzoltó felszerelések használatát megismerni; Az észlelt vagy 

tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot felettes 

vezetőjének azonnal jelenteni. 

- Munkakezdés előtt a munkakörnyezetének tűzbiztonságáról meggyőződni. 

Meggyőződni munka befejezésekor a biztonságos visszamaradó körülmények 

meglétéről, az esetleges tűzveszély elhárításáról, megszűntetéséről.  

-Figyelmeztetni azokat a munkatársakat, akik a megelőző tűzvédelmi 

szabályokat, előrásokat megszegik. Munkavégzés során a tűzvédelmi 

szabályzatban foglaltakat betartani, a dohányzási tilalmat megtartani. A 

rendelkezésre bocsátott eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési 

utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni. 

 

 

 

 -Rendezvény helyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt 

megszüntetni, amely tüzet okozhat. Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt 

észlel, köteles azt megszüntetni, közvetlen vezetőjének azonnal jelenteni. A 
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létesítményben, illetve közvetlen rendezvényhelyén a készenlétbe helyezett 

tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket, azok használatát megismerni 

és használni. Köteles részt venni az általános, munkahelyi tűzvédelmi oktatáson. 

-Az alkalomszerű tűz- és robbanásveszélyes munkavégzéshez a mellékletben 

foglalt formában írásbeli feltétel meghatározást kérni, és azt a munkavégzés 

során magánál tartani. A munkavégzés során az engedélyben foglalt előírásokat 

köteles betartani. A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles 

folyamatosan használható állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem 

szabad). Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles 

maradéktalanul betartani. 

 Minden dolgozó, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról 

tudomást szerez, köteles telefonon vagy a helyben szokásos módon a területileg 

illetékes katasztrófavédelmi parancsnokságot, valamint közvetlen vezetőjét 

azonnal értesíteni.  

-Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a 

következő teendőket ellátni: 

-A tűzoltást közvetlen részvételével a rendelkezésre álló eszközökkel 

előmozdítani, a veszélybe került munkatársak mentését megkísérelni, A 

helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni. 

-Gondoskodjon a berendezések üzemen kívül helyezéséről, és a szükséges 

mértékű áramtalanításról. 

 

8. A dolgozók tűzvédelmi oktatása, szakvizsgáztatás. 

-A vonatkozó jogszabály értelmében a rendezvény valamennyi dolgozóját 

munkába állítás előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Munkába állítás 

előtt gondoskodni kell minden új dolgozó tűzvédelmi oktatásáról. Ennek 

keretében biztosítani kell mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatást. Az 

oktatás megtartásáért a rendezvényszervező a felelős. 

 

Elméleti oktatás 

Az elméleti oktatásnak a következőkre kell kiterjedni: 

- rendezvény sajátosságaira és tűzveszélyekre, tűzvédelmi előírásaira 

- rendezvényen követendő magatartási szabályokra, dohányzási tilalomra 

- menekülési, közlekedési utak elhelyezkedésére, biztosítására 

- tűzjelzésre használható távbeszélő helye, tűzjelzés módjára 

- alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeire 

- tűzvédelmi előírások megszegésének következményeire 

- tűzoltással, menekítéssel kapcsolatos feladatokra, 

- tűzvédelmi berendezések, eszközök használatára, kezelésére, 

- tűz- és robbanásveszély lehetséges okaira, 

 

 

Gyakorlati oktatás 
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Ennek keretében a dolgozót a következőkre kell kioktatni: 

a) a rendezvényhelyen és közelében lévő anyagok, eszközök tűzveszélyességére, 

b) tűz- és robbanásveszély lehetséges okaira, azok megelőzését biztosító 

intézkedésekre, 

c) a tűzjelzés módjának lehetőségére, a riasztás jelére, tűzoltó készülékek, 

berendezések elhelyezésének helyére, az eszközök kezelésének módjára, 

d) a menekülési út és a kiürítési lehetőség biztosítására, 

e) tűz esetén a tűzjelzés lehetőségére, a mentésre vonatkozó előírásokra, 

f) a rendezvényhelyen tartható éghető folyadék, gázpalack kijelölt helyére és 

tárolható mennyiségére. 

 

Az oktatás dokumentálása 

Valamennyi oktatásról nyilvántartást tűzvédelmi oktatási naplót, vagy 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 

Az oktatási naplónak, jegyzőkönyvnek a következő adatokat kell tartalmaznia: 

- az oktatás helyét, időpontját, 

- az oktatásra kötelezettek számát, 

- az oktatáson megjelentek számát, 

- az oktató nevét, beosztását, 

- az oktatás jellegét (újrafelvételes, ismétlődő, rendkívüli oktatás), 

- az oktatás formáját (elméleti, gyakorlati), 

- az oktatás okát (tűzvédelmi szabályzat előírása szerint, egyszeri különleges 

munka, tűzeset utáni stb.), 

- az oktatás tárgyát, 

- az oktatásban részesültek nevét, 

- az oktató aláírását. 

A dolgozók az oktatáson hallottak elsajátítását az oktatás megtörténtét 

aláírásukkal elismerik. Az oktatási naplóban a nyilvántartási lapot 1 példányban 

kell kitölteni. Az oktatáson minden dolgozó köteles részt venni, igazolt távollét 

esetén pótoktatás keretén belül sajátítja el a tűzvédelmi ismereteket. 

 

Tűzvédelmi szakvizsgáztatás 

 

-Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágban dolgozót a rendezvény 

nem foglalkoztat 
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9. Tennivalók egy esetleges tűz esetén. 

 

A létesítmény adatai: 

 

   Tatai  Sokadalom 

 Címe: 2890 Tata, Angolkert 

 

Tűzveszélyességi Osztálybasorolása: „D” mérsékelten tűzveszélyes 

Jelen kiadott Tűzvédelmi és biztonsági tervvel összhangban az alábbiak 

betartására kötelezem a rendezvény valamennyi - a tűznél jelen lévő - 

dolgozóját.   

 

Riasztás végrehajtása: 

 

Tűzjelzés: előszóval - /tüzilárma útján/ 

Tűzoltóság értesítése a helyszínen lévő mobiltelefon készülékkel 

Hivatásos tűzoltóság értesítése a 105 

Mentők értesítése, ha személyi sérülés történt: 104 

Rendőrség értesítése, ha szándékosság vagy különösen nagy kár keletkezett: 107 

 

A tűz észlelője, a telefon kezelője jelenteni köteles: 

 

Kárhely pontos címe, helye, megközelíthetősége:  

mi ég, 

mit veszélyeztet a tűz? 

van-e életveszély? 

milyen terjedelmű a tűz ki jelentette a tüzet? 

név és telefonszám 

 

A saját erőből eloltott tüzet is be kell jelenteni a hivatásos önkormányzati 

tűzoltóságnak. A tűzoltóságnak jelentett adatokról a rendezvényszervezőt is 

értesíteni kell. A helyszínen tartózkodóknak a veszélyeztetett szabadtér 

vendégek általi elhagyását irányítani, ellenőrizni kell, majd a területet el kell 

hagyni, ott csak a tűz oltásában résztvevők tartózkodhatnak. A rendezvényterek 

elhagyását ellenőrizni kell. A rendezvénytereken a pánik kialakulását meg kell 

akadályozni. A rendelkezésre álló eszközökkel – kézi tűzoltó készülékek, víz - 

el kell kezdeni a tűz oltását. Áram alatt lévő berendezést vízzel oltani tilos! 

 

10. Szabadtéri tűzgyújtás. 

-A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy 

az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. A szabadban a 

tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.  
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-Veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

-Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan 

eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz 

terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

 

11. Tűzoltó készülék. 

-A rendezvény kiszolgálását, és a szórakoztatást végzők kötelesek a saját 

egységükben tűzoltó készülék készenlétben tartására.  

-A rendezvényszervező a színpadoknál minden megkezdett 50 m2-re további 1-1 

db, valamint az öltözősátorban minden megkezdett 50 m2-re 1db 34A 

teljesítményű tűzoltó készüléket köteles készenlétben tartani. (4. számú 

melléklet: helyszínrajz) 

 

-A színpadnál 2db kerül telepítésre. 

-Információ-Irányítási Központ 2db kerül telepítésre. 

-Öltözősátorban 1db kerül telepítésre. 

 

 

IV. A rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás 

esetére vonatkozó kiürítési, menekítési terve, módja 

 

 

1. Kiürítés 

-Az OTSZ oly módon rendelkezik, hogy az építmény, szabadtéri 

tömegrendezvény kiürítésének első szakasza a veszélyeztetett helyiség, 

szabadtér kiürítése, a második szakasz a veszélyeztetett tűzszakasz vagy az 

építmény kiürítése.  

-Az előzőekre figyelemmel a jogszabály értelmében, a szabadtér 

vonatkozásában is számítással kell ellenőrizni a kiüríthetőséget. 

A rendezvényterület mérete 18000 m2. A fentiek alapján a rendezvénytér az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján maximálisan 72.000 fő befogadására 

alkalmas. Ekkora létszám a rendezvény történetében soha nem fordult elő. 

 

A tér kiürítése a Sport utca felé 1 db 3 méter széles (Pálma Rendezvényház 

felőli kapu), 1db 2,1 méter széles kijáraton (Griffes kapu) ,1db 4m széles kapu 

(Tatai Edzőtábor felé- kulcs a szervezőnél) - 4.számú melléklet.   

A kiűrítési számításnál kizárólag a közlekedő utak áteresztő képességével 

számoltunk.  
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A teljes rendezvényterület menekülési útvonalainak maximális keresztmetszete: 

9,1m. 

 

A fenti adatok alapján a szabadteret a 450 fő 1,26 perc alatt elhagyhatja. 

(9,1x41,7x3,16).  

A rendezvény idejére egy időpontban maximum 450 fő látogatói létszámot 

becsülünk. 

 

A helyszínen telepítésre kerülnek menekülési útvonaljelző táblák (4.számú 

melléklet), a helyszín főbb csomópontjainál kihelyezésre kerülnek a menekülési 

tervek. 

Veszélyhelyzet esetén a kiürítés előzetes terv, ill. egyeztetés alapján a 

helyszínen tartózkodó szervezők, biztonsági személyzet irányításával zajlik. 

 

2. Befogadás 

Rendkívüli időjárás esetén a közönség ideiglenes elhelyezésére, befogadására 

tervezett épületek: 

 

 Esterházy Nyári lak 

 

 A Esterházy Nyári lak épülete a rendezvénytéren helyezkedik el, a 

rendezvénytérről látható. Nyithatóság a rendezvényszervezőnél, illetve a 

személyzetnél biztosított. 

 

3. Tájékoztatás 

 

-A közönség veszélyhelyzeti tájékoztatása a rendezvény hangosító eszközein, 

illetve mobil lakossági tájékoztató eszközön keresztül az alábbiak szerint 

biztosított:  

-Alternatív energiaforrásról üzemelő kézi, mobil hangosító eszközökkel. Azok 

üzemeltetésével a rendezvényszervező által megbízott személy(ek) felelős(ek) a 

főszervező utasítása alapján. 

-Az eszközök tárolási, telepítési helye: A Rendezvénysátorban, valamint az 

Információnál. 

-Felolvasandó szöveg a mellékletben. 

 

 

V. A rendezvény idejére az időjárás előrejelzés biztosítása (csak szabadtéri 

rendezvénynél) 

 

-Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapjának folyamatos figyelemmel 

kísérése (honlap: www.met.hu) 

SOKADALOM%202019/www.met.hu
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VI. Egyéb kiegészítés 

 

-Az üzemeltető/szervező felelős azért, hogy a rendezvény megtartásának 

napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a 

biztonsági tervnek a rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, 

hozzáférhető helyen kerüljön elhelyezésre. 

 

VII. Mellékletek, tájékoztató 

 

 

1. sz. melléklet:      Igazolás a rendezvénytér nagyságáról 

2. sz. melléklet:     Helyszínrajz, Telepítési rajz 

3. sz. melléklet:     Rendezvény programja 

4. sz. melléklet:     Menekülési terv 

5. sz. melléklet:     Villamos vételezési pontok, tüzivízcsapok és vészkijáratok 

6. sz. melléklet:     A meteorológiai riasztások esetén használt veszélyességi  

                            szintek jelentése  

7. sz. melléklet:     A helyszínen, az információnál lévő dokumentumok,  

                             árusok nyilatkozatai, minőségi tanusítványok stb. 

8.A. sz. melléklet:  A rendezvénysátor dokumentációja, valamint a minősítési  

                              tanusítványa 

8.B. sz. melléklet:  A rendezvénysátor Tűzvédelmi Szabályzata és Kiürítési terve 

8.C.sz. melléklet:  Nemzeti Műszaki Értékelés 

8.D.sz. melléklet:  Sátorkönyv 

8.E.sz. melléklet: Vizsgálati jegyzőkönyv 

9. sz. melléklet:  A biztosítást végző személyzet bizonyítványainak másolata 

10.sz. melléklet:  Tűzcsap mérési jegyzőkönyve 

11.sz. melléklet:    Hozzájáruló nyilatkozat a befogadóhelyről 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 

A rendezvényen résztvevő közönségének 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Közönséget, hogy a kialakult rendkívüli időjárás miatt a 

rendezvény mai napi programjának ideiglenes/végleges leállítása vált 

szükségessé. A rendkívüli időjárás elvonulásáig / bekövetkező esemény 

elhárításáig kérjük őrizzék meg nyugalmukat és egymás testi épségére ügyelve, 

egymást segítve az alábbi védett helyekre (befogadóhely megnevezése): 

- Esterházy Nyári lak 

 

HÚZÓDJANAK BE AZ ESZTERHÁZY NYÁRI LAKBA! 

 

A további tudnivalókról folyamatos tájékoztatást adunk. 

 

 

 

Tata, 2021.05.09. 

 

 

 

 

 

Készítette: Jurásek Zoltán   Felelős szervező: Juhász Dorottya    
   


