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Bevezető
A rendezvény hagyományokra épülő, évente megrendezésre kerülő gasztronómiai, és családi
esemény. Várható látogatói létszám az elmúlt évek alapján: a rendezvény teljes ideje alatt - esős
napok kivételével - kb. 3.000 fő. A fő műsoridőben a fesztivál teljes területén kb. 1.000 fő vendég
egyidejű jelenlétére lehet számítani, ezért a tűzvédelmi előírás és a biztonsági szabályzat ennek
tükrében készült el.
A terv rendeltetése:
vészhelyzet esetére tartalmazza a helyszín kiürítésére vonatkozó információkat és a tevékenységi
rendet.
A terv alapelve:
az emberek életét, testi épségét veszélyeztető viharos erejű szél, jelentős mennyiségű csapadék,
illetve egyéb vészhelyzetek esetén e terv alapján történik meg az összegyűlt tömeg figyelmeztetése,
szükség esetén pedig a területről történő kimenekítés.

1. Adatok
Elnevezés:
Rendeltetése:

Palacsinta Fesztivál
Magyar termékek fogyasztásának népszer űsítése, a
palacsinta sokszínűségének bemutatása,
Mátraterenye népszerűsítése, az ellátogató
vendégek szórakoztatása
Helyszín: 3146 Mátraterenye (Nádújfalu), Kossuth út 325. Vendégház
park
Időpont: 2018. július 07. 09:00 órától 02:00-ig
Maximum látogatószám: 3.000 fő
Egyidejű látogatószám: 1.000 fő
Alapterület: 5500 m2
Belépés: 13:00-22:00-ig belépős, ez előtt és után ingyenes
Parkolás: ingyenes
Szervező: Mátraterenye Község Önkormányzata, 3145. Mátraterenye,
Kossuth út 178.
Szervező képviselője és felelős: Gyurcsák Tamás alpolgármester
Biztosítást ellátó: Rizner Ferenc e.v, vállalkozói igazolvány szám: 7197612
Kapcsolattartó: Molnár Miklós (Telefon: 06 30 301 8714)
Havária esetén a tájékoztatás felelősei: Molnár Miklós (Telefon: 06 30 301 8714)
Gyurcsák Tamás (Telefon: 06 70 942 1974)
Dohányzás: a rendezvény területén egyetlen kijelölt helyen

2. Jogi előírások
A rendezvény épületen kívül, beépítetlen területen zajlik. Alapterülete meghaladja az 5000 m2-t,
ezért tűzvédelmi szempontból szabadtéri rendezvénynek minősül, így bejelentés köteles, viszont a
terület nem haladja meg a 20.000 m2-t, ezért irányító pont kialakításra nem kerül. A
belügyminisztériumi állásfoglalás értelmében a rendezvény azonban nem esik a zenés, táncos
rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8.) Kormányrendelet
hatálya alá. A tervezett létszám nem fogja elérni a 10.000 főt, ezért a rendezvény területén kivetítő
nem fog működni. Az étkezést szolgáló sátorra az OTSZ 597.§ (1) előírása nem vonatkozik. A
rendezvény környezetében lévő esetlegesen veszélyeztető létesítmény nincs.
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Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(továbbiakban. OTSZ) ide vonatkozó 2015.03.05-től hatályos előírásai:
106. Szabadtéri rendezvények
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 1200x600 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.
(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 m 2 területre legalább 1 db villamos hálózattól
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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.
(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 színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,
•
az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,
•
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 széksorok között haladva a 15 métert,
•
lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,
•
lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és
•
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.
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(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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3. Időjárási tudástár, fogalmak és cselekvésprogram
3.1. Szél
A légkört alkotó levegő közel vízszintes irányú áramlás, amelyet helyi nyomáskülönbségek hoznak
létre. A szél mindig fúj, sebességét méter per szekundumban mérik, vagy Beaufort-skálán.
3.2. Meteorológiai kisszótár
Hidegfront
Hosszú távú
előrejelzés
Hőmérséklet

Komplex előrejelzés
Középtávú
előrejelzés
Melegfront
Napi
középhőmérséklet
Rövid távú
előrejelzés
Szmog

Ultrarövid távú
előrejelzés
(nowcasting)
UV-B sugárzás

az a légköri határfelület, amikor a hideg levegő előretör, és a meleg
levegőt maga előtt tolva a magasba kényszeríti; a légnyomás a
hideg front előtt csökken, mögötte ugrásszerűen emelkedik
10 naptól 6 hónapig terjedő időjárás-előrejelzés
légköri állapotjelző, a termikus állapot jellemzője; a statisztikus
mechanika értelmezése szerint a termikus mozgás egy szabadsági
fokra jutó átlagos energiájának mértéke; számszerű kifejezésére
különböző hőmérsékleti skálák szolgálnak
több meteorológiai elemre (hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék,
kérés esetén légnyomás, relatív nedvesség) vonatkozó előrejelzés
3–10 napos időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzés
az a légköri határfelület, amikor a gyorsabb mozgású meleg levegő
a lassú mozgású hideg levegő fölé siklik
a hőmérséklet napi középértéke
12–72 órás időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzés
jelentős mértékű légszennyező anyag-kibocsátás és tartósan
kedvezőtlen légköri hígulási viszonyok együttes fennállásakor
kialakuló jelenség; szmog esetén a szennyező anyagok (SO2, CO,
NO2, stb.) koncentrációja a levegőminőségi határértékeket
többszörösen meghaladják
maximum 6 órára szóló előrejelzés, amely egy kedvezőtlen
esemény közeledtére figyelmeztet
ultraibolya sugárzás; az a sugárzás, amelynek hullámhossza a
látható tartomány alsó határánál rövidebb (0,38 mikrométer), de a
röntgensugárzás felső határánál (0,2 mikrométer) hosszabb

3.3. Veszélyességi szintek
A figyelmeztetések és a riasztások során 3 veszélyességi szintet különböztetnek meg. Ha nem
várható a meghatározott kritériumoknak megfelelő veszélyes jelenség, az adott terület zöld színnel
jelenik meg.
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.
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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. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés e
legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.
3.4. Figyelmeztető időjárási előrejelzés, illetve riasztás
Veszélyes
időjárási
esemény
Heves zivatar

Jel

Veszélyességi szint rövid jelentése

1

Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy
méretű jég kíséretében).
Közepes bekövetkezési kockázat mellett előfordulhat heves zivatar
(károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).
Magas bekövetkezési kockázat mellett heves zivatar várható (károkozó szél
vagy nagyméretű jég kíséretében).
Intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó
csapadék hullhat.
Intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék
hullhat.
A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

2
3
Felhőszakadás

1
2

Széllökés

1

3.5. Fogalmak
Katasztrófa
A szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek
kihirdetését el nem érő mértékű állapot vagy helyzet, amely az emberek életét, egészségét, anyagi
értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket mértékben
veszélyezteti, károsítja. A katasztrófa lehet:
• természeti eredetű
• biológiai eredetű
• ipari eredetű
• tűz
A kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt
szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges
intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és
szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. (A
katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3. §.)
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Havária
természeti csapás vagy emberi tevékenység során előállt vészhelyzet: szállítási kár,
üzemzavar, üzemi baleset, hajóbaleset.
Rendkívüli esemény
előre nem látható és előre nem jelzett váratlan esemény
•
•
•

Rendkívüli időjárási esemény
szélvihar
felhőszakadás
jégeső
Rendkívüli időjárás cselekvésprogramja

•
•
•
•
•
•

Kiürítést megalapozó riasztási fokozatok
narancs riasztási szint
piros riasztási szint
heves zivatar
felhőszakadás
70 km/h-t meghaladó széllökések

Segélyhívó - 112 telefonszám
Katasztrófavédele
m Tűzoltóság

Mentőszolgálat
Rendőrség

Meteorológia

105
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(32) 411-131
Salgótarjáni Ügyelete
(32) 521-032
3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
(20) 330-6924
104
Országos Mentőszolgálat Salgótarjáni Állomása
(32) 410-044
3100 Salgótarján, Bem József út 5.
107
Bátonyterenyei Rendőrkapitányság
(32) 355-647
3070 Bátonyterenye, Kossuth út 4.
(32) 355-255
Révész Ákos József r.ezredes
http://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/riasztas/
Az időjárás vészjelzésről itt lehet tájékozódni.

Gyurcsák Tamás szervező a rendezvény ideje alatt folyamatosan figyeli a met.hu előrejelzéseit,
radar képeit, riasztásait.
50 km/h szélsebesség esetén fokozott figyelemmel kell a rendezvényt biztosítani, és az időjárás
előrejelzés folyamatos figyelése kötelező. 60 km/h szélsebesség esetén - amennyiben az 2 percen
belül nem csökken - a rendezvényt félbe kell szakítani, az kiürítést és a menekítést a biztosítási terv
alapján meg kell kezdeni.
A nem várt időjárási események (vihar, eső, szél, stb.) esetén nem cél az azonnali teljes kiürítés, de
a kiürítés feltételeit biztosítani kell. A Meteorológiai Szolgálat jelentése, illetve az észlelt időjárási
viszonyok alapján a Szervező rendelheti el a programok megállítását és az esetleges kiürítési
protokoll elindítását. Az elrendelt kiürítésről a központi hangosbemondón keresztül folyamatosan
tájékoztatni kell a vendégeket.
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4. Infrastruktúra
4.1. Eszközök, berendezések
Aggregátor (tartalék energiaforrás):
Áramszünet esetén a villamos energiát egy db 5500 W max. (5,5 kW) teljesítményű benzin üzemű
aggregátor biztosítja, amely a rendezvény idején a Vendégházban kerül elhelyezésre. A teremben
kétszárnyú ajtó van, mérete: szélessége 1,20, magassága 2,20 m. A berendezés mobil, használata
esetén az építmény elé kerekein kigurítható. Az aggregátor üzemanyag tankja 20 l-es, amely annyi
üzemidőt biztosít, amely többszörösen túlteljesíti az előírt félórás üzemidőt. A helyiség 1 db
poroltóval biztosított. A helyszín, és a sátrak megvilágítására szolgáló hálózattal nagyon rövid idő
alatt összeköthető. Teljes üzembe helyezési idő 1,30 perc. Felelős: Végh József (Telefonszáma: 06
20 622 7215)
Alapanyagraktár:
A Vendégház középső részében vannak elhelyezve a palacsinta kisütéséhez általunk biztosított
hűtést nem igénylő alapanyagok (liszt, lekvár, ásványvíz, tartós tej, étolaj stb.) A romlandó
alapanyagok (túró, tejföl) 2 db 120 és 1 db 180 l-es hűtőben. A rendezvény előtt kettő nappal
tárolják be az alapanyagokat.
Főzősátrak:
A számuk a jelentkező csapatok számától függ. A sátor 3,00 x 3,00 m-es, 2,70m belmagasságú
minden oldalán nyitott műanyag pavilon.
Az előző éveket alapul véve általában 20-25 csapat süt/főz, fejenként általában 4-5 fősek a
csapatok. A főzőcsapatok szinte mindig a rendezőktől igényelnek és kapnak 1 db fa padot és 1 db
kiszolgáló fa asztalt.
Dohányzásra kijelölt hely:
Egy dohányzára kijelölt hely van a rendezvény helyszínén. A Vendégház jobb oldalánál kb. 2 m 2-es
szalaggal körbekerített, táblával kijelölt hely. Egy vödör homok, egy vödör víz és fémből készült
hulladéktároló kerül elhelyezésre. A rendezvény közvetlen helyszínén kívül a dohányzás az
általános szabályok szerint lehetséges.
Elárusító pavilonok, büfékocsi:
A rendezvényre közterület-használati engedéllyel rendelkezők hozzák magukkal. Az előző évekből
kiindulva kb. 30 hely elárusítóhely kerül felállításra. Termékek: elsősorban kézműves termékek,
gumicukor, vattacukor, gyermekjátékok, kürtőskalács és büféáru, fagylalt.
Étkezést szolgáló nagy sátor:
Nagysága: 12x18 m = 216 m2. Belmagassága 3,00 m. Állványzata vas, borítása műanyag. Három
oldala behúzható, de oldalán nyitott sátorként üzemel. Ülőhelyekként 20 db rögzítetlen sörpad
garnitúra szolgál. Ülőhelyek száma: 200 fő, állóhelyek száma: 50 fő. 3 sarkában 1-1 db összesen 3
db 43A 233B jelű porral oltó készülék kerül elhelyezésre.
Használt víz:
2-2 db 200 l-es műanyag hordóban kerül a használt víz elhelyezésre. A megtelt hordók azonnal
lecserélésre és elszállításra valamint a helyi szennyvízhálózatban kiürítésre kerülnek.
Hangosítás:
A színpadi hangosítást a Gyurcsák Hangosítás végzi a saját berendezésével, amely alkalmas az
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egész terület hangosítására. Áramszünet esetén 1 db kézi hangosbemondó áll rendelkezésre,
mely a hangosító berendezés mellett található.
Vészhelyzet, pánik vagy havária esetén Gyurcsák Tamás (Telefon: 06 70 942 1974) mikrofonon
keresztül tájékoztatja a vendégeket a felmerült vagy felmerülő veszélyhelyzetről, és a teendőkről.
Havária bekövetkeztekor egymás után többször is három nyelven bemondandó szöveg:
„Figyelem, figyelem! A rendezvényt ..... miatt megszakítjuk. Kérjük, hogy a területet a táblával
kijelölt útvonalakon hagyják el és figyeljék a rendezők utasításait.”
A tájékoztató szöveget a rendezvény szervezője a veszély jellegére, helyére, bekövetkezési
valószínűségére tekintettel módosíthatja.
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.
Illemhelyek:
A 4 db női wc a vendégház tánctermében rendelkezésre áll, 4 db férfi wc és egy pissoir pedig a
vendégház hátánál jobb oldalt. 4 db WC van még a vendégház fölső szintjén. A rendezvényen
szolgáltatást végzőknek 1 db külön wc biztosított az alapanyag raktár mellett. Mindenhol biztosított
a folyó vizes kézmosás lehetősége.
Ivóvízellátás:
A vendégház lépcsője előtti kinti csapon, a bejárattól 10-mre lévő 3 csapos „szökőkúton”, valamint
kánikula esetén egy db „ivóvíz” tartálykocsi áll rendelkezésre.
Jelzőtáblák, információk:
Kihelyezésre kerülő típusok: megállni tilos tábla, parkoló tábla, különböző tájékoztató táblák (WC,
étkező, árusok, VIP parkoló) és menekülési útvonalat jelző táblák.
A menekülési útvonalakat a mellékelt rajzon tételesen feltüntetésre kerül.
A Vendégház előtti lépcső mellett balra 1 db információs pult felállításra kerül, ahol a résztvevők
térképen informálódhatnak a rendezvénynek helyt adó területről.
Poroltók:
A Vendégház Parkban összesen 13 db 6 kg-os 43A 233B jelű porral oltó áll rendelkezésre. 2 db a
színpad lépcsőjénél, 2 db a Vendégház oldalán 1 db az aggregátor mellett, 3 db étkezést szolgáló
nagy sátor egy-egy sarkában, 1 db az alapanyag raktárban, és 4 db pedig a rendezvény egyéb
pontjain, a főzési helyszínen kerül a rajzi melléklet szerint kihelyezésre.
Színpad (állandó, beton alappal):
Nagysága 8 x 8 m = 64 m2. Magassága 1,10 m. Állványzata és felülete beton. 3 oldalról vaskorláttal
körbekerített. Fedett, melynek állványzata fa, borítása cserepes lemez. 4 fix, beton lépcsőn lehet a
színpadra feljutni. A lépcső egy oldalon vaskorláttal védett. A lépcső mellett 2 db 43A 233B jelű
porral oltó kerül elhelyezésre.
Szemetes gyűjtőedény:
6 db, 200 l-es műanyagzsákos mobilkuka. 20 db 100 l-es billenős műanyag hulladékgyűjtő.
Ürítésére 5 m3-es konténer rendelve a Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-től, és a
Vendégház mögött került elhelyezésre. A szemétszedés két fővel folyamatosan történik.
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Tájékoztatás:
Hangosítás eszközei, áramszünet esetén a hangosbemondó, tájékoztató táblák, feliratok, menekülési
útvonalat jelző táblák.
A tervezett létszámot 50 %-kal meghaladó látogatószám változásról a Tűzoltóság ügyeletét
haladéktalanul tájékoztatni kell. (Telefonszám: 105)
A rendezvény ideje alatt mind a biztonsági személyzet, mind pedig a szervezők egyedi, jól
megkülönböztethető ruházatba öltöznek. Ők tájékoztatják a látogatókat a menekülés lehetőségeiről
és a biztonsági szabályokról.
4.2. Veszélyes anyagok
A jelentkezők igényük szerint gáztűzhelyen, szabad tüzű bográcsállványon vagy ún. „masinán”
főznek.
A tűzoltás taktikai szempontokat figyelembe véve a főző-kiszolgáló - konyha típusú sátrak,
pavilonokat egy helyre csoportosítottuk így az összes gasztronómiai sátor konyha megközelíthető
közvetlenül tűzoltó fecskendővel, illetve gyorsbeavatkozóval.
• Gáztűzhely - 25 db
• Gázpalack - 25 db 11,5 kg-os PB
A rendezvény területén csak biztonsági gázpalackok üzemeltethetők! Bográcsozáshoz
fűtőanyag: fa. Főzőcsapatonként 60 kg fa kerül kiosztásra. Tárolási helye, a pavilonokban.
A rendezvény kezdete előtt 2 órával kerülnek a gáz cseretelepről kiszállításra és szétosztásra a
gázpalackok. Az esetleges pótlás szintén a gáz cseretelepről történik kiszállításra
Egyéb éghető anyag - nincs
Egyéb veszélyes anyag - nincs (alkohol)
Nincs olyan tevékenység, cselekmény, ami fokozott veszélyt jelenthet a rendezvény idején.
A tűzoltás taktikai szempontokat figyelembe véve egy helyre csoportosítottuk a főző-kiszolgáló konyha típusú sátrak, pavilonok helyét így az összes gasztronómiai sátor konyha megközelíthető
közvetlenül tűzoltó fecskendővel, illetve gyorsbeavatkozóval.
A nyílt lángot használó konyhák esetén a PB gázpalack tárolásáról, felhasználásáról is a bérleti
szerződés alapján a bérlőnek kell gondoskodni, azt szakszerűen üzemeltetni, tárolni, az 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján. A bérleti
szerződés első pontját, melyben a bérbe adó kiköti a nyílt lángot használó főzőhelyek tűzvédelmi
feltételeit, csatoljuk a tűzvédelmi előírásunkhoz.
4.3. Kiürítési, menekítési útvonal meghatározása, kijáratok
A rendezvény felvonulási útvonala a Kossuth út, melyet a rendezvény ideje alatt a rendőrség zár. A
résztvevők távozására így biztosított. A rendezvény területét 2 menekülési útvonalon lehet elhagyni
(mindkettő a Kossuth útra visz):
• A Vendégház-park bitumenes fő (gyalogos) bejáratán keresztül (ahol a jelölő pont van),
• A Vendégház-park salakos útján a gépjármű be,-kihajtási útvonalán (Táncsics utat érintve)
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A mentőerők felvonulási útvonala is a Kossuth út, melyet a polgárőrség és rendőrség biztosít a riasztás időszakában. A Vendégház-park területén a gyalogos bejárat mellett jobbra található tűzcsap
biztosítja a tűzivíz vétel lehetőségét.
Főbejárat: 3,00 méter széles, a Kossuth útról nyílik. Három szárnyú vas kapu, mindhárom szárnya
a rendezvény ideje alatt nyitva van. A rendezvény ideje alatt csak gyalogosan használható.
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Gépjármű ki-bejárat (vészkijárat): A Kossuth útról a Táncsics úton át közelíthető meg amely
kétirányú gépjárművel való közlekedésre alkalmas. 3,70 m széles kétszárnyú vas kapu. A
rendezvény kezdete előtt, közben és vége után gépjárművel, a rendezvény ideje alatt gyalogosan
csak vészkijáratként használható. A fellépő vendégek és a díszvendégek itt közelítik meg a
rendezvény helyszínét.

Mindkét bejárat menekülési útvonalként is szolgál.
4.4. Elvezető útvonalak jelölése, azok sötétedést követő megvilágítása
A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módja (iránymutató táblák, irányfények),
azok sötétedést követő megvilágításának lehetősége: a Vendégház-park területét reflektorok,
kandeláberek az odavezető utat pedig közúti lámpák világítják meg. Szürkület után a szükséges
világítás telepített reflektorokkal és izzókkal történik.
4.5. Energiaellátás, annak megfelelősége és lekapcsolási lehetősége
A rendezvény idején felszerelt elektromos hálózat szerelésének és működésének megfelelőségét
arra illetékes szakember megfelelőségi tanúsítványa igazolja.
A Vendégház park elektromos- illetve gáz főelzáróját a mellékelt helyszínrajz mutatja meg.
Lekapcsolásáról a műszaki személyzet gondoskodik. A lekapcsolásra utasítást Gyurcsák Tamás
alpolgármester adhat. Felelős: Gyurcsák Tamás – telefonszáma: 06 70 942 1974
4.6. A tartalék-energiaellátás
Áramszünet esetén a színpad elektromos tartalék megtáplálása mobil aggregátor segítségével
történik, mely a rendezvény elektromos hálózatának kiesése esetén használható, főképp a
hangosítási feladatok megoldására. Az aggregátor 5500 Watt teljesítményű, 20 l üzemanyag
tankkal, amely az előírt 30 perc üzemidőt többszöresn túlteljesíti.
4.7. A rendezvényt veszélyeztető létesítmények
A rendezvény környezetében gyártó üzem nem található, a környezet családi házas, illetve közúttal
körülvett beépítetlen terület.
4.8. Információtovábbítás módja és feltétele
A rendezvény ideje alatt a biztonsági szolgálat tagjai egymással és a szervezőkkel zártláncú
kommunikáció segítségével folyamatosan tartják a kapcsolatot. Az információáramlás a
közreműködők és szervezők között mobiltelefon történik.
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4.9. Tájékoztatató eszközök, kihangosítók
A rendezvény teljes időszakában a látogatók tájékoztatására és riasztására rendelkezésre áll a
színpadra szerelt hangosítást szolgáló hangtechnikai berendezés. A hangosítás üzemzavara vagy
áramkimaradás esetén az áramellátás a készenlétbe helyezett aggregátor azonnali üzembe
helyezésével biztosítható, a rendelkezésre álló kézi hangosító eszközzel, illetve a rendőri szervek
mobil hangosító eszközeivel a hangosítás megoldható.

5. Tűzvédelmi előírások
Szabadtéri rendezvény bejelentés az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján
5.1. A tervezett rendezvény megnevezése, rendeltetése, kezdete, befejezése:
Palacsinta Fesztivál; Magyar termékek népszerűsítése, a palacsinta népszerűsítése,
sokoldalúságának bemutatása 2017.07.15. 9:00 – 2017.07.16. 01:00

5.2. Rendezvény helyszínének leírása, útvonala:
3146 Mátraterenye/Nádújfalu, Kossuth út 325. Megközelíthető a 23-as út felől, illetve
Mátraszele felől. A rendezvény alapterülete 5500 m2, tervezett látogatói létszám egyszerre kb.
1000 fő (összesen kb. 3000 fő). A színpad védelmére 2 db 34A/183B tűzoltó készülék áll
készenlétben, mivel a területe 64 m2. A jogszabály 50m2-enként ír elő 1 db készüléket. A
vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A,
183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A Közönségsátor 216 m2,
ezért 3 db tűzoltó készülékkel biztosítjuk.

5.3. Szervező neve, címe:
Mátraterenye Község Önkormányzata, 3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.

5.4. A szervező képviseletére jogosult személy neve, címe, elérhetősége:
Gyurcsák Tamás, alpolgármester, Mátraterenye, Rákóczi út 16. +36 70 942 1974
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.

5.5. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, a szervezet
képviselőjének a neve, címe, elérhetősége:
Rizner Ferenc egyéni vállalkozó, képviseli: Molnár Miklós, 3142 Mátraszele, Dózsa György út
5. Telefonszám: 06 30 301 8714
Létszámban segít: Észak-Mátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Biztonsági személyzet létszáma: 9 fő.

5.6. Kiürítés megfelelőségének igazolása:
A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége
legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.
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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. Megjegyzés:
mozgáskorlátozott vendégek nem várhatók a rendezvényre.
az OTSZ 7. melléklet 2-es táblázat 11. pontja alapján a szabadtéri rendezvény területén 4
fő/m2 látogatóval lehet számolni a rögzítetten beépített bútorokkal csökkentett nettó hasznos
alapterületen. A kiürítésről szóló tűzvédelmi műszaki irányelv alapján, melyet úgy kell
tekinteni, hogy az OTSZ vonatkozó követelményei teljesülnek az OTSZ által elvárt biztonsági
szint megvalósul. Emberek haladási sebessége a menekülés adott szakaszának létszám
sűrűsége függvényében. A Palacsintafesztivál szabadtéri rendezvény (vízszintes terep), az
esetlegesen veszélyeztetett tér kiürítése minden irányban megvalósítható. A kiürítésről szóló
tűzvédelmi műszaki irányelv alapján a vízszintes haladási sebesség 27,8 m/min.
Kiürítés megfelelőségének igazolása: Több éves tapasztalat szerint a Palacsinta Fesztiválon a
színpad előtti területen csúcsidőben is maximum 2-3 fő/m2 látogatóval lehet számolni. A
kiürítésről szóló tűzvédelmi műszaki irányelv alapján, melyet úgy kell tekinteni, hogy az
OTSZ vonatkozó követelményei teljesülnek az OTSZ által elvárt biztonsági szint megvalósul.
Emberek haladási sebessége a menekülés adott szakaszának létszám sűrűsége függvényében.
A Palacsintafesztivál szabadtéri rendezvény (vízszintes terep), az esetlegesen veszélyeztetett
tér kiürítése minden irányban megvalósítható.
A kiürítésről szóló tűzvédelmi műszaki irányelv alapján a vízszintes haladási sebesség
v1= 27,8 m/min.
a színpad előterétől a kapuig való távolság: s1=60m

ahol t1a: a legkedvezőtlenebb útvonalból, és haladási sebességből meghatározott idő percben, (min)
t1meg: a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam a 22. melléklet 1. táblázata alapján.
A képletbe bele kell kerülnie egy 0,9-es szorzónak, mert a színpad előtti terület füves terület.
T1a=60/(27,8x0,9)=2,4 min < 4 min

Megfelel.
A kiürítés időtartamára vonatkozó számítás a kapuk átbocsátó képessége alapján:

ahol:
t1b: a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az kapuk átbocsátó képessége
alapján percben, (min)
N1: a kijáratonként eltávolítandó személyek száma
k: a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m/min
x1: az N1-hez tartozó kijáratok szélességeinek összege méterben (m)
N1=1000 fő (a színpad előtti "veszélyeztetett terület" befogadó képessége)
x1=6,7 m (a rendelkezésre álló kapuk, mint legszűkebb keresztmetszetek össz szélessége)
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t1b=1000/(41,7x6,7)=3,58 min < 4 min

Megfelel.

5.7. A résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet
feladatai:
Tűz esetén értesítendő a 105-ös vagy 112-es telefonszámon a tűzoltóság beavatkozó egysége, a
személyek tűztől való mentése. Felelős: Fekete János (+36 20 578 2169)

5.8. A tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők:
Megkezdjük a benn lévő személyek tűztől való mentését a rajz szerint biztonságos területre.

5.9. A tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módja:
Kisebb kezdetleges tüzek oltására a rajz szerint piros pontokkal jelölt helyeken (és minden
vendéglátó helyen, amik meglétéért és hitelességéért a vendéglátós a felelős) elhelyezett tűzoltó
készülékeket használjuk fel. A területen lévő biztonságtechnikai eszközök engedéllyel és
ellenőr jeggyel rendelkeznek. A káresemény megtörténte után pontos leiratot, jegyzőkönyvet
készítünk, és bejelentjük.

5.10. A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási
lehetőségei:
A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei: A rendezvény
három táplálási helyről kapja az áramot. Egyik táplálási hely a körhintásé (1x3x63A), amely a
játszótéri kötélpálya és a sportpálya között helyezkedik el, bevizsgált, érintésvédelmi FI
relével és tűzvédelmi főkapcsolóval áramtalanítható. Innen kapja az összes szórakoztató
eszköz a betápot. A másik energiaellátó (1x3x20A) főkapcsolója a vendégház lépcsőházában
található, amely szintén 1 db kapcsolóval áramtalanítható, és innen kapja a vendéglátó
egységek egy része a betápot. A harmadik betáp a főbejárat előtt található villanyoszlopról jön
1x3x63 A. Innen kapja a színpad és a vendéglátó egységek másik része az áramot. Az általunk
biztosított áramvételi helyekről az adott vendéglátó egység felel az általa használt
hosszabbítókért.

5.11. A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módja
(iránymutató táblák, iránymutató fények) azok sötétedést követő
megvilágításának lehetőségei:
A rajz szerinti három helyre kihelyezett (600x1200mm méretű) menekülési útvonalat jelző
táblák külső fénnyel megvilágítása megoldott, áramszünet esetén az aggregátortól kapja az
áramot, melynek 20 l-es a tankja, amely az előírt 30 perces üzemidőt többszörösen túlteljesíti.

5.12. Tartalék-energiaellátás módja:
Az iránymutató táblák tartalék megvilágításához elegendő teljesítményű aggregátor
biztosítása.

5.13. A rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető
létesítmények ismertetése, leírása:
Nincs ilyen a rendezvény közvetlen közelében.
17

5.14. A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetése,
használatának leírása:
A színpadnál a rendezvénynek megfelelő teljesítményű hangosító rendszer áll készen a
rendezvény elejétől a végéig. A keverőpultnál álló (a rendezvénysátor alatt, a színpaddal
szemben) személyzetet kell megkérni, hogy biztosítson egy vezetékes, vagy szükség szerint
vezeték nélküli mikrofont a szöveg bemondására. A keverőpultot és a hangtechnikát csak a
hangosító személyzet kezelheti! Áramszünet esetére biztosított 2 db akkumulátoros
hangosbeszélő.

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. Ha
hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem
biztosított, akkor annak kiegészítésére a fent meghatározott számú, villamos hálózattól független
hangosító eszközt kell készenlétben tartani. A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független
hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők
informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell. Szabadtéri rendezvény
hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított
– terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

5.15. Tűzoltási eszközök, berendezések
A rendezvény megkezdése előtt a nevezett csapatok vezetőinek a vízvételi helyek valamint a
poroltók helye és kezelése bemutatásra kerül, továbbá az OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 184.
§. szerinti előírások megismerését egy a tűzveszélyes tevékenység alkalomszerű végzésével
kapcsolatos feltételekről szóló nyilatkozat aláírásával nyugtázzák.
Dohányzásra kijelölt helyen egy vödör víz és egy vödör homok került elhelyezésre.
A színpad és a sátrak oltására a jogszabályban előírt mennyiségű porral oltó készülék szolgál.

6. Irányítói és megbízott felügyelő személyzeti feladatok
A résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatainak részletes
leírása.
6.1. A biztonsági őrök szolgálati helyei
Külső biztosítás:
A rendezvény előtt 2 nappal a helyszínt a polgárőrség már biztosítja.
A rendezvény ideje alatt a külső biztosításban a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság részéről együttműködésben a Mátraterenyei Polgárőr Egyesület tagjaival - szükséges nagyságú rendőri erő
vesz részt.
Belső biztosítást végzők feladatai:
Területi vezető (Molnár Miklós) feladata:
végrehajtja a Szervező által adott feladatokat, kéréseket;
eligazítja az őrállományt a feladat végrehajtásával kapcsolatosan;
folyamatosan irányítja a feladatba bevont állományt és tájékoztatást ad a Szervező felé;
intézkedéseket tesz a konfliktushelyzet megoldására, vagy a rendkívüli esemény elhárítására;
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havária esetén az illetékes hatóságok felé a bejelentést megteszi;
A bejáratoknál felügyelő biztonsági személyzet feladatai:
a rendezvényre belépőket útbaigazítják és a gépjárművel érkezőket parkoltatják;
A színpad és a rendezvény belső rendjét felügyelő biztonsági személyzet feladatai:
együttműködnek a szervezőkkel, figyelemmel kísérik a programokat, a résztvevők, látogatók
viselkedését;
a rendezvény rendjét megzavaró személyeket felszólítják, indokolt esetben intézkedést hajtanak
végre;
a rendezvény ideje alatt felmerülő személyi és vagyonvédelmi problémákat kezelik;
az érkező közreműködőkről (árusok, fellépők, vállalkozók, szolgáltatók stb.) összeállított listát a
rendezvény szervezői a biztonsági őröknek átadják;
probléma, illetve rendkívüli esemény bekövetkeztekor haladéktalanul értesítik a biztonsági szolgálat
vezetőjét.
6.2. Általános feladatok
a rendezvény és rendjének folyamatos biztosítása;
személy és vagyonvédelem;
felvilágosítás nyújtása a résztvevők számára;
a lebonyolításban részvevők számára megkülönböztetett öltözék viselete;
rendbontók kiszűrése, eltávolítása, a rendzavarás felszámolása;
rendbontók felszólítása tevékenységük abbahagyására, rendőrség azonnali értesítése;
baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére a kiürítésben történő közreműködés;
menekülési, kiürítési útvonalak biztosítása, a károk mérséklése;
6.3. Tűz- és egyéb káresemény jelzéseinek és oltásának módja, a bekövetkezésekor szükséges
teendők
A rendezvény által igénybe vett területen tűzátjelző készülék nincs.
Tűz esetén egyértelmű „TŰZ VAN!” felkiáltással kell a figyelmet a tűzre felhívni.
A tűzesetről a mikrofonokon keresztül tájékoztatja a vendégeket, kiemelve, hogy ne akadályozzák
az oltási tevékenységet.
A tűzbejelentés 105 telefonszámon vonalas, illetve mobil telefon segítségével lehetséges.
Oltáshoz elsősorban a rendezvény szervezője által biztosított, a rendezvény területén elhelyezett 13
db 6 kg-os 43A 233B jelű porral oltó készüléket kell használni. A készülékek az 1. mellékletben
lévő alaprajzon feltüntetett kijelölt helyeken találhatók.
A vendéglátó egységek védelmére egységenként 1-1 db 34A, 183 B teljesítményű porral oltó
készülék áll rendelkezésre, melyet a vendéglátó egység köteles biztosítani.
Oltás módja: a biztonsági személyzet - ha emberélet veszélyeztetése nélkül végre tudja hajtani akkor a rendezvény területén készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel elkezdi a tűzoltást.
Vendéget lehetőség szerint nem szabad bevonni a tűzoltás folyamatába. A tűzhöz legközelebb lévő
polgárőr vagy a kiszolgáló személyzet megkezdi a kezdeti tűzoltás feladatait, míg a távolabb lévő,
de a tűzet észlelő dolgozó feladata a bejelentés megtétele, és az elsődleges beavatkozók további
támogatása.
A tűzoltókat azonnal értesíteni kell mindenféle tűzesetről, ha a tűzeset méretéből adódóan a tüzet el
tudják oltani, akkor azt is jelezni kell a tűzoltóknak.
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
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tűztől legalább 30 m-es távolságra mindenki el kell távolítani és meg kell akadályozni, hogy ennél
jobban bárki is megközelítse a tűzeset helyét.
Tűz esetén biztosítani kell a mentőautó(k) szabad közeledésének feltételét, illetve a beérkező
tűzoltó gépkocsik részére a tűzeset helyének akadálytalan megközelítését.
A rendezvény leállítása:
Baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetén a rendezvény leállítására jogosultak:

Gyurcsák Tamás alpolgármester - telefon: 06 70 942 1974
Akadályoztatás esetén:

Kotroczó Zoltán képviselő - telefon: 06 20 530 4056
Magyar nyelvű szöveg
„Figyelem, figyelem! A rendezvényt ..... miatt megszakítjuk. Kérjük, hogy a területet a táblával
kijelölt útvonalakon hagyják el és figyeljék a rendezők utasításait.”
A riasztás jele és jelzés módja:
Gyurcsák Tamás alpolgármester - mint a rendezvényért felelős személy - a rendelkezésére bocsátott
információk alapján dönt a rendezvény elhalasztásáról vagy a már folyamatban lévő program, stb.
megszakításáról.
A döntést követően Gyurcsák Tamás alpolgármester és helyettese megkezdi annak végrehajtását.
Értesíti a biztonsági szolgálat vezetőjét, a rendőrséget, tűzoltóságot, menőket.
Gondoskodik a jelenlévő közönség tájékoztatásáról olyan módon, mely a pánikhatást minimálisra
csökkenti. A résztvevők riasztása a színpadokon található mikrofon vagy a kézi hangosbemondó
segítségével történik. Áramszünet esetén a területen található aggregátor igénybevételével
gondoskodik a hangosító berendezés és a mikrofonok áramellátásának biztosításáról.
6.4. 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 öltözőnek és az ide érkező előadóknak, itt a
fő cél a rajongók távoltartása, vagy szabályozott keretek közötti autógramm osztás és rajongói
találkozó lebonyolítása.
A koncert idején a színpadot és a rajta lévő előadókat az esetleges színpadra való feljutás
megakadályozása végett a vendégek felől védeni kell.
Ha a Biztosításért felelős 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, ha
nem megy, akkor a hangadók kiemelésével (eltávolításával) oldják meg a problémás szituációt.
Csoportos rendbontás esetén a Biztosításért felelős utasítására le kell állítani az előadást. Az előadás
folytatása, újraindítása szintén a Biztosításért felelős utasítása alapján történhet.
A személyzetnek a „Vendégnek mindig igaza van” elvet kell érvényesíteni, és ha ez nem hoz
megfelelő eredményt, akkor a biztonsági személyzethez kell 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 Szervezőnek értesíteni kell a
rendőrséget. Az öntudatlan (alkoholos) állapotban lévő vendéget nem szabad a rendezvény
területéről eltávolítani, csak mentővel lehet elszállítatni.
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 Biztosításért
felelőst, aki szükség esetén értesíti a rendőrséget.
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6.5. Bombariadó esetén teendő feladatok
Ha a rendezvény idején bombával való fenyegetésről érkezik jelzés, akkor azt azonnal jelezni kell a
Biztosításért felelős személynek.
A Biztosításért felelősnek a bombafenyegetés tudomására jutásakor azonnal értesíteni kell a
rendőrséget és a tűzszerészeket, illetőleg azonnal el kell rendelnie a teljes kiürítést.
A hangosbemondón tájékoztatja a kiürítésről a vendégeket és - a tűzszerészek munkájának
elősegítése érdekében - mindenkit felszólít 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).
6.6. Tömeges mérgezés esetén teendő feladatok
Tömeges rosszullétre utaló jeleket észlelésekor azt azonnal jelezni kell a Biztosításért felelősnek.
Ha a rosszullét veszélyes anyagra utal, akkor a Biztosításért felelősnek - az emberi élet
veszélyeztetése nélkül és a szükséges védőeszközök alkalmazása mellet - azonnal el kell rendelni a
teljes kiürítést és megkezdeni a veszélyes anyag kiömlésének, kifolyásának megakadályozását.
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 nem kell kiürítést alkalmazni. A rosszul lett személyeket ki kell
kérdezni, a rosszullét okáról, és ha az gyaníthatóan - nem szükséges a teljes bizonyosság –
valamelyik, a rendezvény területén lévő szolgáltató által készített élelmiszer miatt (mindenki, aki
rosszul lett, fogyasztott a szolgáltató által készített élelmiszerből) következett be, akkor a
Biztosításért felelős azonnal bezáratja a szolgáltatót. Ameddig a szolgáltató nem igazolja, hogy az
ételmérgezés nem tőle származik, addig nem nyithat ki. (A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aznap
már nem nyithat ki).

7. Helyszínrajz
melléklet tartalmazza az
alaprajzot
a tűzoltó készülékek helyét
a menekülési útvonalakat és
az áramvételi helyeket.
A rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, azok méreteit, az
oltóvíz szerzési helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény
helyszínén a résztvevők mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat
Mátraterenye, 2018. június 26.

Gyurcsák Tamás
alpolgármester
Mátraterenye
21

