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Bevezetés 

Rendezvények szervezése során a résztvevők biztonsága kiemelt fontosságú. Ezt 
figyelembe véve, valamint jogszabályi előírás alapján a felelős szervező felkérése alap-
ján, a korábbi évekhez hasonlóan a Bárczy és Társa Mérnöki Kft. elkészítette a „Szek-
szárdi Szüreti Napok 2015”  (a továbbiakban: rendezvény) rendezvényre vonatkozó biz-
tonsági tervet, biztonsági intézkedéseket és tűzvédelmi szabályzatot tartalmazó doku-
mentumot. 

Fontos megjegyzés, hogy a teljes rendezvény nem tekinthető „zenés, táncos rendez-
vénynek”, a vonatkozó 23/2011 (III. 8.) Kormányrendelet (a zenés, táncos rendezvények 
működésének biztonságosabbá tételéről) alapján. Egyes elemei, helyszínei viszont igen, 
melyek a következők: 

• Béla király téri színpad egyes rendezvényei 

• Szent István téri színpad rendezvényei 

• Piac téri (fels ő szint) színpad rendezvényei 

A fenti rendezvényelemekre vonatkozó kiürítés számításokat a 14. számú melléklet tar-
talmazza. A kiürítés számítások a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatósága által kiadott Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek („kiürítés” illetve „szabadtéri 
rendezvények”) alapján kerültek meghatározásra. 

Az előzőekben nem felsorolt rendezvényelemek, helyszínek és programok tehát nem tar-
toznak a rendelet hatálya alá, ezekre rendezvénytartási engedély kiadása nem szüksé-
ges. 

Valamennyi rendezvényelemre vonatkozik azonban az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról). Kijelenthető, hogy a rendezvény szabadtéri rendez-
vénynek minősül (4. §. 124 rész), melyre az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 207-215 §. 
vonatkozik. 

Mivel a zenés-táncos rendezvényelemeknek sem a területe, sem a résztvevők létszáma 
nem haladja meg az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 4. §. 72. részben meghatározott 
10 000 főt, vagy a 20 000 m2-t, ezért a rendezvény (és egyes elemei sem) nem tekinten-
dő kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvénynek. 

Tűzvédelmi szempontból a 30/1996. (XII. 6) BM rendelet alapján, a rendezvényre tűzvé-
delmi szabályzatot és tűzriadó tervet is kell készíteni. 

A fentiek figyelembevételével jelen dokumentum egységes szerkezetben tartalmazza: 

1. A szüreti napok rendezvény egyes elemeire, helyszíneire a 23/2011. Kormányren-
delet szerinti biztonsági tervét, 

2. A teljes rendezvényre vonatkozó, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által előírt 
„tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket”, 

3. A teljes rendezvényre vonatkozó, a 30/1996.(XII. 6) BM rendelet által előírt tűzvé-
delmi szabályzatot és tűzriadó tervet. 



„Szekszárdi Szüreti Napok 2015” 

  5/80 

A mutatványos berendezésekre a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet (a mutatványos beren-
dezések biztonságosságáról) vonatkozó részei az irányadók, melyek meglétéért és betar-
tatásáért a felelős szervező a felelős. 
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1 A rendezvényre vonatkozó dokumentum alap informác iói 

1.1 A rendezvény megnevezése 

„Szekszárdi Szüreti Napok 2015” 

1.2 A rendezvény időpontja 

2015. szeptember 17-20. 

1.3 A rendezvény szervezője 

Babits Mihály Kulturális Központ 
7100 Szekszárd, Szent István tér 10-28. 
Képviselője: Halmai-Nagy Róbert igazgató 
Elérhetősége: +3620/9933588 

1.4 Társrendező 

Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft 
Képviselője: Herrné Szabadi Judit 
Elérhetősége: +3630/2355160 

1.5 A rendezvény helyszínei 

• Béla király tér 
• Vármegyeháza 
• Garay tér 
• Garay élménypince 
• Szent István tér 
• Szent István tér, négy sávos út 
• Piactér 
• Prométheusz park 
• Kiskorzó tér (Korzó áruház parkolója) 
• Babits Mihály Kulturális Központ 
• Liszt Ferenc tér 
• Művészetek Háza 
• Bezerédj –Széchenyi –Szent László utcák (Felvonulás) 
• Dózsa György utca 
• Szent István ház 
• Megyei Könyvtár 
• Belvárosi Kávéház 
• Bormúzeum 
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1.6 A szervezésért felelős személy neve és telefonszáma 

Halmai-Nagy Róbert igazgató – minden esemény vonatkozásában. 
Elérhetősége: +3620/9933588 

Herrné Szabadi Judit a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. ügyvezetője – a Borok ut-
cája rendezvényért. 
Elérhetősége: +3630/2355160 

1.7 Hivatalos Személyek 

1.7.1 A rendezvény felelős vezetője 

Halmai-Nagy Róbert a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója 
Elérhetősége: +3620/9933588 

1.7.2 További felelős vezető (kapcsolódó rendezvény) 

Herrné Szabadi Judit a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
Elérhetősége: +3630/2355160 

1.7.3 A rendezvény biztosításában közreműködő szervezet 

Véd Pajzs Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Rendőrhatósági engedély száma: 17010-822/1712-3/2014 Szv. 
Képviselője: Adorján Zoltán 
Elérhetősége: +3670/4334453 

1.7.4 A rendezvény biztonsági személyzete 

Véd Pajzs Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. őrző védő feladatokat 
ellátó személyzete valamint képzett rendezvénybiztosító személyzete. 

1.7.5 Biztonsági személyzet megkülönböztető jelzése 

Fekete színű két részes formaruha, Megkülönböztető mellény: fényvisszaverő csí-
kokkal ellátott, neon sárga és neon narancs színösszetételű mellény, mell részen 
sorszámozott kitűző „Véd Pajzs Kft, Személy- és vagyonőr” felirattal, hátán 
„SECURITY” felirat sorszámmal 001-010-ig. 

1.7.6 Biztonsági személyzet segítője, összekötő személy 

Baumann Péterné művelődésszervező 
Elérhetősége: +3630/5298867 

1.8 A rendezvényre vonatkozó dokumentum készítője 

Bárczy Levente 
Bárczy és Társa Mérnöki Kft. 
7100. Szekszárd, Hunyadi 6/b 
barczy.levente@barczykft.hu 
Elérhetősége: +3630/2264373 
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2 A rendezvény tartalmi leírása és forgatókönyve 

2.1 A rendezvény állandó helyszínei 

Időpont Helyszín Terület nagy-
sága (m 2) 

A rendezvény jellege 

20
15

. s
ze

pt
em

be
r 

17
-2

0.
 

(c
sü

tö
rt

ök
 –

 v
as

ár
na

pi
g)

 

Szent István tér és 4 sávos út ~7200 
Kézműves kirakodó vásár 

Vendéglátás 
Színpadi rendezvények 

Babits Mihály Kulturális Központ (BMKK) - 

Kiállítások 

Színházi előadás 

Matiné 

Liszt Ferenc tér ~1299 Autó kiállítás 

Művészetek Háza - Kiállítás 

Béla király tér ~9606 
Vendéglátás 

Színpadi rendezvények 
Kézműves kirakodó vásár 

Vármegye háza ~1777 

Előadások 

Gyermekműsor - játék 

Színpadi műsorok 

Bormúzeum - Kiállítás 

Garay élménypince - Borszeminárium 

Piactér (felső szint) ~643 Színpadi előadások 

Prométheusz Park ~3662 
Vidámpark, gyermekjátszó⃰ 

Kiskorzó tér (Korzó áruház mögötti parkoló) ~1366 

Bezerédj –Széchenyi – Szent László utcák - Szüreti felvonulás 

Szent István ház - Szüreti bál 

Megyei Könyvtár - Könyvbemutató 

Belvárosi kávéház - Kiállítás 

Dózsa György utca - Véradás 

Mindösszesen:  ~25530  

A dokumentumban zenés-táncos rendezvényként figyelembe vett területek nagy-
sága: 

A Szent István téri színpad esetében: 3579 m2 
A Piac téri színpad esetében:    643 m2 
A Béla király téri színpad esetében: 2804 m2 

Mindösszesen: 7026 m2. 
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2.2 A rendezvény részletes programja 

Időpont A rendezvény elnevezése Helyszín 

Részt-
vevők 

becsült 
száma 

Bizton-
sági terv 

része 

Bizton-
sági 

intézke-
dések 
része 

20
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17
. 

(c
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) 

1400-1700 Szeretet Lángja 

Béla Király tér 

Színpad 

200 

IGEN IGEN 
1800- 1830 Tücsök zenés színpad 500 
1900- 2000 Junior Stars koncert 500 

2100- 2230 Roma Hungaricum Állami 
Művészegyüttes 

500 

1800-0100 Borudvar és ízek utcája 
A tér egész 
szabad terü-
lete 

500 NEM IGEN 

1800- 1830 
„Magyar borhoz magyar 
nóta”  

Babits Mihály Kultu-
rális Központ 

Rendez-
vényterem 

- 

NEM NEM 

1900-2100 A Padlás Színházte-
rem 

- 

0000-2400 

Tolna Megyei Népművészeti 
Egyesület kiállítása 

Bakta galé-
ria 

- 
- 

Szüreti Selfie kiállítás Mozi előtér - 
Szekszárdi Fotóklub kiállítá-
sa 

Fiatalok 
utcája 

- 

1200-2300 Kézműves kirakodó vásár 
Béla Király tér, Garay tér, Szent 
István tér, Szent István tér négysá-
vos út (OTP előtt) 

500 NEM IGEN 

0000-2400 Kiállítás Belvárosi kávéház - NEM NEM 

1200-2300 Vidámpark, gyermekjátszó 
Prométheusz Park 

100 NEM IGEN 
Korzó mögötti parkoló 
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1800-2000 Irodalmi est Vármegyeháza Kávézó - NEM NEM 
1400-1500 Székely hagyományőrző 

Béla Király tér 

Színpad 

300 

IGEN IGEN 

1600-1700 Ifjúsági fúvószenekar kon-
certje 

300 

1700-1800 Ünnepélyes megnyitó 500 
2030-2200 Gypo cirkusz 500 
2230-2330 Vivat Bacchus 200 
2400-0100 Frim Fram 500 

1400-0100 Borudvar és Ízek utcája 
A tér egész 
szabad terü-
lete 

2000 NEM IGEN 

1000-1800 Civil szervezetek bemutat-
kozása 

Szent István tér 
Sétány 50 NEM IGEN 

2100-2230 Csík zenekar és Rúzsa 
Magdi koncert 

Színpad 5000 IGEN IGEN 

2300-0100 Szüreti hangrobbanás a 
Placcon 

Piactér 600 IGEN IGEN 

0900-2300 Kézműves kirakodó vásár 
Béla Király tér, Garay tér, Szent 
István tér, Szent István tér négysá-
vos út (OTP előtt) 

500 NEM IGEN 

1200-2300 Vidámpark, gyermekjátszó 
Prométheusz Park 

100 NEM IGEN 
Korzó mögötti parkoló 

0000-2400 

Tolna Megyei Népművészeti 
Egyesület kiállítása 

Babits Mihály Kultu-
rális Központ 

Bakta galé-
ria 

- 

NEM NEM Szüreti Selfie kiállítás Mozi előtér - 

Fotókiállítás Fiatalok 
utcája 

- 

1300-1800 Autókiállítás Liszt Ferenc tér 50 NEM IGEN 
1800-1900 „Egy húron pend…” kiállítás 

Bormúzeum - NEM NEM 
2000-2100 

Forrai Ferenc 2015-ös 
Boroscímke kiállítás megnyi-
tó 

1700, 1800, 
1900 

Borszeminárium Garay élménypince - NEM NEM 

1700-1900 Cserna Szabó András - 
könyvbemutató 

Megyei Könyvtár - NEM NEM 

0000-2400 Kiállítás Belvárosi kávéház - NEM NEM 

1800-0500 XX. Hagyományos Szüreti 
Bál 

Szent István ház - NEM NEM 
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1800-2000 Irodalmi est 

Vármegyeháza 
Kávézó - 

NEM 
NEM 

1030-1200 Páva bemutatkozik Udvar 150 NEM 
1000-1800 Toma és Csapata Kert 50 IGEN 

1000-1100 Mozgás és harcművészeti 
bemutatók 

Béla Király tér 

Színpad 

200 NEM IGEN 

1100-1200 Tücsök Zenés Színpad 200 

IGEN IGEN 

1300-1400 Település bemutatkozik 200 
1530-1615 Kárikittyom koncert 200 
1630-1700 Borrendi avatás 200 
1700-1900 Folklórműsor 300 
2030-2130 Zsikó Zoltán és zenekara 500 
2230-2400 Kerekes Band 700 

1100-0100 Borudvar és ízek utcája 
A tér egész 
szabad terü-
lete 

5000 NEM IGEN 

1500-1700 Felvonulás Bezerédj utca – Széchenyi utca – 
Szent László utca 

9900 NEM IGEN 

1000-2000 Szüreti Selfie kiállítás 
Piactér 

- NEM NEM 

2300-0100 Szüreti hangrobbanás a 
Placcon 

600 IGEN IGEN 

1000-1800 Civil szervezetek bemutat-
kozása 

Szent István tér 
Sétány 50 NEM IGEN 

2000-2130 Kiscsillag koncert Színpad 3000 IGEN IGEN 

1400-1700 Véradás Dózsa György utca - NEM NEM 

0900-2300 Kézműves kirakodó vásár 
Béla Király tér, Garay tér, Szent 
István tér, Szent István tér négysá-
vos út (OTP előtt) 

500 NEM IGEN 

1200-2300 Vidámpark, gyermekjátszó 
Prométheusz Park 

500 NEM IGEN 
Korzó mögötti parkoló 

1100-1200 Magyar Elektrográfiai Társa-
ság kiállítás megnyitó 

Művészetek háza - NEM NEM 

1100-1300 Halász Judit 

Babits Mihály Kultu-
rális Központ 

Színházte-
rem 

- 

NEM NEM 
0000-2400 

Tolna Megyei Népművészeti 
Egyesület kiállítása 

Bakta galé-
ria 

- 

Szüreti Selfie kiállítás Mozi előtér - 

Fotókiállítás Fiatalok 
utcája 

- 

1000-2400 Kiállítás Bormúzeum - NEM NEM 
1000-1800 Autókiállítás Liszt Ferenc tér tér 100 NEM IGEN 
0000-2400 Kiállítás Belvárosi kávéház - NEM NEM 
1600, 1700, 
1800, 1900 

Borszeminárium Garay élménypince - NEM NEM 
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1800-2000 Irodalmi est 

Vármegyeháza 

Kávézó - NEM NEM 

0930-1130 
Mondschein kórus és ven-
dégei Udvar 200 NEM NEM 

1000-1800 Toma és Csapata Kert 50 NEM IGEN 
1000-1100 Márkus színház 

Béla Király tér 

Színpad 

200 
NEM 

IGEN 
1100-1300 Mozgásművészeti bemutató 200 
1500-1630 Rendhagyó Prímástalálkozó 500 

IGEN 1700-1800 Fúvószenekar 500 
1900-2000 Trakija 700 

1100-2400 Borudvar és ízek utcája 
A tér egész 
szabad terü-
lete 

3000 NEM IGEN 

1000-1800 Civil szervezetek bemutat-
kozása 

Szent István tér 
Sétány 50 NEM IGEN 

1800-2000 Irigy hónaljmirigy koncert Színpad 4000 IGEN IGEN 

1400-1500 Utcaszínház Garay tér - Béla király tér 200 NEM IGEN 

0900-2300 Kézműves kirakodó vásár 
Béla Király tér, Garay tér, Szent 
István tér, Szent István tér négysá-
vos út (OTP előtt) 

300 NEM IGEN 

1200-2300 Vidámpark, gyermekjátszó 
Prométheusz Park 

200 NEM IGEN 
Korzó mögötti parkoló 

0900-2000 Magyar Elektrográfiai Társa-
ság kiállítása 

Művészetek háza - NEM NEM 

0000-2400 

Tolna Megyei Népművészeti 
Egyesület kiállítása 

Babits Mihály Kultu-
rális Központ 

Bakta galé-
ria 

- 

NEM NEM Szüreti elfie kiállításS Mozi előtér - 

Fotókiállítás Fiatalok 
utcája 

- 

1000-2000 Szüreti Selfie kiállítás 
Piactér 

- NEM IGEN 

1300-0100 Szüreti hangrobbanás a 
Placcon 

600 IGEN IGEN 

1000-2400 Kiállítás Bormúzeum - NEM NEM 
1000-1800 Autókiállítás Liszt Ferenc tér 50 NEM IGEN 
0000-2400 Kiállítás Belvárosi kávéház - NEM NEM 
1600, 1700, 

1800 
Borszeminárium Garay élménypince - NEM NEM 
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3 A rendezvényre vonatkozó dokumentumban részleteze tt helyszínek 
pontos leírása, megközelíthet ősége, a biztosított és a lezárt terüle-
tek határa 

Az érintett hatóságok és a lakosság irányába a bejelentést meg kell tenni, az Ön-
kormányzat közterület-foglalási engedélyét meg kell kérni. A lezárandó területeket az ott 
parkoló autósoknak a lezárás kezdete előtt egy órával el kell hagyni. 

Terület Tervezett program Lezárás kezdete Lezárás v ége 
Szent István tér: Múzeum 
sarkától a Gimnázium 
sarkáig. 
Megyei Önkormányzat 
előtti út a Csokonai u. 
kereszteződésig, a PTE 
IGYFK „E” épület felöli út 
szabadon hagyásával. 

Nagyszínpad 2015. szeptember 17. 
(csütörtök) 2300 órától 

2015. szeptember 21. 
(hétfő) 0500 óráig 

Zeneiskola – OTP sarok Kirakodó vásár 2015. szeptember 18. 
(péntek) 0600 órától 

2015. szeptember 21. 
(hétfő) 0500 óráig 

Arany J. utca – Augusz I. 
utca kereszteződése 
( A gimnázium sarkától a 
160 lakásos előtti parkoló 
vonaláig) 

Útlezárás 
Kivéve: megkülönbözte-

tő jelzést használók 

2015. szeptember 18. 
(péntek) 1600 órától 

2015. szeptember 20. 
(vasárnap) 2400 óráig 

Béla király tér, 
Buszforduló, 

Színpadi műsorok 

2015. szeptember 15. 
(kedd) 0400 órától 

2015. szeptember 21. 
(hétfő) 2400 óráig 

Ízek utcája, Borudvar 

Bíróság előtti terület Ízek utcája, Borudvar 

Polgármesteri Hivatal 
előtti parkoló 

Kiemelt támogatói sát-
rak 

Béla király tér teljes terü-
lete az Okmányirodától a 
Bartina ABC-ig 

Pavilonok építése 
Kirakodó vásár 

2015. szeptember 18. 
(kedd) 1600 órától 

2015. szeptember 21. 
(hétfő) 1000 óráig Bezerédj utca (Relax 

Wellnessig) 

City Bank előtti terület 

Korzó mögötti parkoló Vidámpark 2015. szeptember 16. 
(szerda) 1200 órától 2015. szeptember 21. 

(hétfő) 1200 óráig. Garay tértől a Béla király 
térig 

Kirakodó vásár 2015. szeptember 17. 
(csütörtök) 0600 órától 

Prométheusz park Légvárak 2015. szeptember 15. 
(kedd) 0600 órától 

2015. szeptember 21. 
(hétfő) 2000 óráig. 

Bezerédj utca ZSÁKUTCA (Behajtani 
tilos) 

2015. szeptember 17. 
(csütörtök) 1600 órától 

2015. szeptember 21. 
(hétfő) 0500 óráig. 

Széchenyi utca ÁNTSZ 
Székház és Kála áruház 
közötti szakasz 

Forgalom elöl elzárva! 
Kivéve: autóbusz és 

megkülönböztető jelzést 
használók, TAXI 

2015. szeptember 18. 
(péntek) 1800 órától. 

2015. szeptember 20. 
(vasárnap) 2400 óráig. 
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Bezerédj u.- Széchenyi u.- 
Szent L. u.- Flórián u.-
Béla király tér 

Szüreti felvonulás 

2015. szeptember 19. 
(szombat) 1400 órától. 
(A Szüreti felvonulás 
1500 órakor kezdődik) 

2015. szeptember 19. 
(szombat) 1700 óráig. Dr. Szentgáli Gy. u 

Szülészettől az ÁNTSZ 
Székházig 
Szent István tér sétány a 
Kulturális Központig 

Civil szervezetek bemu-
tatkozása 

2015. szeptember 17. 
(csütörtök) 0800 órától 

2015. szeptember 20. 
(vasárnap) 2400 óráig 

Liszt Ferenc tér (Korzó 
előtti tér) 

Autókiállítás 2015. szeptember 18. 
(péntek) 0800 órától. 

2015. szeptember 20. 
(vasárnap) 2400 óráig 

Piactér Koncertek 2015. szeptember 18. 
(péntek) 2300 órától. 

2015. szeptember 21. 
(hétfő) 0100 óráig. 

3.1 Béla király tér 

A Béla király tér egész területén a következőket helyezik el: 

27 darab pavilon 

• Méretek: külső: 6,6 x 6,6 méter, belső: 6 x 6 méter, oszlop: 0,3 x 0,3 méter 
• A fa tartószerkezetű pavilonok ponyvával fedettek, három oldalról nyitottak, 

hátsó oldaluk vesszőfonattal illetve nádszövettel a talaj szintjétől kb. 2 méter 
magasságig zárt. A fa tartóoszlopok Ytong falazóelemekkel és drótmereví-
téssel vannak megerősítve. 

2 darab pohár árusító faház  

• Mérete: 2 x 2 méter 

4 db étkes sátor 

• ponyva tetejű árusító hely, illetve sátor (mérete változó, nem tömegtartóz-
kodásra létesül) 

• termékelhelyezésre, árusításra, vásárlói jelenlétre alkalmas felületeinek szé-
lessége: 1-1,5 méter 

Mobil WC-k 

Információs sátor 

• Itt kap helyet irányítási pont, ahol legalább a rendezvény főszervezője, a 
rendezvény biztonsági vezetője és a rendőrség, mentők, katasztrófavédelmi 
igazgatóság, tűzoltóság intézkedésre jogosult vezetői végezhetnek irányítói 
feladatokat 

Színpad 

• Méret: 8 x 8 m 
• a színpad fölé acél szerkezetes, ponyva-borítású tetőt emelnek, melynek 

funkciója az időjárás elleni védelem mellett a világítástechnika tartószerke-
zete. 

Műanyag székek 

• A színpad elé 195 db műanyag széket telepítenek, melyeket a nagyobb né-
zőszámú eseményeknél a helyszínről eltávolítanak. 
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A „Borudvar, Ízek utcája” nyitva tartása a rendezvény ideje alatt: 

  09. 17. (csütörtök) 1800 – 0100 
  09. 18. (péntek) 1400 – 0100 
  09. 19. (szombat) 1100 – 0100 
  09. 20. (vasárnap) 1100 – 2400 

A helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza.  

3.2 Vármegyeháza 

A Vármegyeháza belső udvarában (Romkert) lévő színpad elé 195 db műanyag 
széket helyeznek ki. Az itt megrendezett eseményeken a Vármegyeháza, mint intézmény 
tűzvédelmi szabályzata érvényes, mely tartalmazza a használati szabályokat. 

A Vármegyeháza kertjébe „Toma és Csapata – Történelmi játékok” rendezvény 
kellékei kerülnek. 

A kert Béla király tér felöli nyugati oldalán (a Béla téri színpad mögé) öltözősátor 
kerül felállításra, mely nem tömegtartózkodás céljára létesül. 

A terület lezárása a gépkocsiforgalmat nem érinti. 

A helyszínrajzot a 3. számú melléklet tartalmazza. 

3.3 Bezerédj u - Béla király tér- Garay tér 

A területen árusító standok (ponyva tetővel) kerülnek felállításra. (termékelhelye-
zésre, árusításra, vásárlói jelenlétre alkalmas felületeinek szélessége: 1-1,5 méter) 

Az árusok a területre kitelepülési, rakodási céllal naponta 600 – 900 óra között be-
hajthatnak, ott nem parkolhatnak.  

A kézműves kirakodó vásár nyitva tartása a rendezvény ideje alatt: 

  09. 17. (csütörtök) 1600 – 2300 
  09. 18. (péntek) 0900 – 2300 
  09. 19. (szombat) 0900 – 2300 
  09. 20. (vasárnap) 0900 – 2300 

A helyszínrajzot a 4. számú melléklet tartalmazza. 

3.4 Szent István tér, Szent István tér négysávos út, Szent István tér sétány 

A területen a következőket helyezik el: 

Kézműves kirakodó vásár sátrai 

• árusító standok (ponyva tetővel) 
• termékelhelyezésre, árusításra, vásárlói jelenlétre alkalmas felületeinek szé-

lessége: 1-1,5 méter 
• Az árusok a területre kitelepülési, rakodási céllal naponta 600 – 900 óra kö-

zött behajthatnak, ott nem parkolhatnak.  

Civil szervezetek bemutatkozó sátrai 

• ponyva borítású sátrak 
• nem tömegtartózkodás céljára épülnek. 
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Színpad 

• Méret: maximum 12 x 12 m 
• A színpad fölé fémszerkezetű, ponyvaborítású tető kerül, melynek funkciója 

az időjárás elleni védelem mellett a világítástechnika tartószerkezete. 

Öltözősátor: 

• Nem tömegtartózkodás céljára épül. Az öltözősátor mögötti területet mobil 
kordonnal kerítik körbe (a gyalogátkelőhely szabadon hagyásával), melyet a 
fellépők gépkocsi parkolónak használnak. 

A kirakodó vásár nyitva tartása a rendezvény ideje alatt: 

  09. 17. (csütörtök) 1600 – 2300 
  09. 18. (péntek) 0900 – 2300 
  09. 19. (szombat) 0900 – 2300 
  09. 20. (vasárnap) 0900 – 2300 

A helyszínrajzot az 5. számú melléklet tartalmazza.  

3.5 Piactér 

A Piactér épületének emeleti fedett részének 34,6 m x 18,6 m területe zenés-
táncos rendezvények helyszíne lesz. 

A területen a következőket helyezik el: 

• 2 db 3 x 3 méteres faház 
• max. 6 x 8 méteres színpad 

A helyszínrajzot a 6. számú melléklet tartalmazza. 

3.6 Liszt Ferenc tér 

A területen autó kiállítással egészül ki a rendezvény. 

Az autó kiállítás nyitva tartása a rendezvény ideje alatt: 

09. 18. (péntek) 1400 – 1800 
  09. 19. (szombat) 1000 – 1800 
  09. 20. (vasárnap) 1000 – 1800 

A terület éjszakai őrzését 1 fő biztonsági őr végzi. 

A helyszínrajzot a 7. számú melléklet tartalmazza. 
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3.7 Kiskorzó tér, Prométheusz park 

A Prométheusz park területét a Gyermekjátszó légvárai valamint mutatványos já-
tékok foglalják el. A lezárás a járműforgalmat nem érinti. 

A Vidámpark rendezvény a Kiskorzó téri (Korzó áruház mögötti) parkolóban kerül 
megrendezésre, ahol szintén mutatványos játékok kerülnek felállításra. 

A Vidámpark és Gyermekjátszó területének nyitva tartása a rendezvény ideje alatt: 

  09. 19. (csütörtök) 1600 – 2400 
  09. 20. (péntek) 1400 – 2400 
  09. 21. (szombat) 0900 – 2400 
  09. 22. (vasárnap) 0900 – 2400 

A helyszínrajzot az 7. számú melléklet tartalmazza.  

3.8 Szüreti felvonulás (Bezerédj u. – Széchenyi u. – Szent László u.) 

A Szüreti felvonulás 2015. szeptember 19. (szombat) 1500 órától 2015. szeptember 
19. (szombat) 1700 óráig tart. A felvonulás ideje alatt lezárt területeket, a lezárás kezdetét 
és végét az alábbi táblázat tartalmazza: 

Terület Lezárás kezdete Lezárás vége Megjegyzés 

Béla király tér, 
Bezerédj utca 

2015. szeptember 
19. (szombat) 1400 

órától 

2015. szeptember 19. 
(szombat) 1700 óráig 

Szüreti felvonulás 
gyülekezési hely. 2 fő 
biztonsági őr segít. 

Bezerédj u., 
Széchenyi u., 
Szent László u., 
Flórián u., Béla 
király tér 

2015. szeptember 
19. (szombat) 1400 

2015. szeptember 19. 
(szombat) kb. 1700 

Szüreti felvonulás 
útvonala. 
A nagy csomópontok 
lezárását a Rendőr-
ség végzi, a kis be-
csatlakozási pontok 
zárását 1-1 fő bizton-
sági őr a polgárőrség 
segítségével felügyeli. 

Dr. Szentgáli 
Gyula u. 

2015. szeptember 
19. (szombat) 1400 

2015. szeptember 19. 
(szombat) kb. 1700 

A szüreti felvonulás-
hoz való becsatlako-
zás biztosítását 1 fő 
biztonsági őr segíti. 

Szülészettől az 
ÁNTSZ Szék-
házig 

2015. szeptember 
19. (szombat) 1400 

2015. szeptember 19. 
(szombat) kb. 1700 

A szüreti felvonulás-
hoz való becsatlako-
zás biztosítását 1 fő 
biztonsági őr segíti. 

Széchenyi u. 
ÁNTSZ Szék-
ház és Kála 
Áruház közötti 
szakasz 

2015. szeptember 
18. (péntek) 1800 
órától 

2015. szeptember 20. 
(vasárnap) kb. 2400 
óráig 

Forgalom elől elzárva. 
Kivéve: taxi és meg-
különböztető jelzést 
használók, és helyi 
buszjárat. 2015. 
szeptember 19 
(szombat) 0400órától 
1300 óráig az útzár 
feloldva! 
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A helyszínrajzot a 8. számú melléklet tartalmazza. 

Azoknál a rendezvényeknél, melyek 2015. szeptember 19-én (szombaton) még 
tartanak, a lezárások fennállnak, újabb lezárások 2015. szeptember 20-tól (vasárnaptól) 
nem állnak fenn. 
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4 A rendezvényre vonatkozó dokumentumban részleteze tt eseménye-
ken résztvev ők és a nézők, látogatók veszélyforrásainak meghatá-
rozása 

Felelősséggel kijelenthető, hogy az esemény mentes minden előzetes fenyegetett-
ségtől, faji, vallási, politikai és egyéb konfliktustól, jellegéből adódóan békés, fesztivál 
hangulatú esemény. 

4.1 Tűz és/vagy egyéb esemény okozta pánik, menekülés  

A fenti esemény minimalizálása érdekében, a következő intézkedések szüksége-
sek a rendezvény egész területére vonatkozóan 

• A lakosságot értesíteni kell a rendezvény ideje alatti útlezárások helyéről, időtar-
tamáról. 

• A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési 
és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék 
energiaforrás kiépítése nem szükséges 

• A rendezvény területi határait jelző, valamint az útlezárásokhoz szükséges kordo-
nokat a szervező a rendezvény megkezdése előtt kihelyezni, a fém kordonok meg-
felelő rögzíti. Gondoskodik arról, hogy a kordonokat vészhelyzet esetén a bizton-
ságos menekülés érdekében eltávolítsák. 

• A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak fo-
lyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a 
rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani. 

• A különböző ideiglenes építmények telepítésekor a tűzcsapok környezetét 1 méter 
sugarú körben szabadon hagyja Megfelelő szélességű területet biztosít a közleke-
dés zavartalanságának biztosítása érdekében és a beavatkozó járművek (mentő, 
rendőr, tűzoltó) részére. 

• A különböző ideiglenes építmények telepítésekor a meglévő épületektől legalább 
2,5 méter távolságot hagy, mely nemcsak a további menekülési lehetőségek miatt 
előnyös, hanem egy esetleges tűz keletkezésekor, annak átterjedését is korlátoz-
za. 

• A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várha-
tó legnagyobb létszámot alapul véve –biztosítja oly módon, hogy az adott pont 40 
méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni 

• A gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget 
biztosít. (30 méterenként legalább 2,5 méter széles) 

• A menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény 
esetén –világító menekülési biztonsági jelekkel jelöli. A jelölések láthatóságát úgy 
biztosítja, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bár-
mely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felis-
merhető legyen. A jelöléseket a területileg illetékes hatósággal (Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség) egyez-
tetett helyen helyezi el. A táblák legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm. A le-
hetséges menekülési útvonalakat szabadon hagyja, azokat még ideiglenesen sem 
zárja el asztallal, paddal, stb. 

• A területek kiürítése és az ott keletkezett tűz továbbterjedésének megakadályozá-
sa, valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket az OTSZ fog-
laltaknak megfelelő világító biztonsági jelekkel jelöli. A biztonsági jel mérete és el-
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helyezése megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább 
egyenértékű biztonságot nyújt. 

• A rendezvényen ideiglenesen kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a vo-
natkozó előírások szerint szerelteti. A kiépítésről, az érintésvédelmi és tűzvédelmi 
szabványossági megfelelőségről a szerelést végzőknek írásban „Kivitelezői nyilat-
kozatot” kell tenniük. A kivitelezést csak villamos szakember (regisztrált szerelő) 
végezheti. 

• A rendezvények alatt pirotechnikai termék használata tilos! Dohányozni csak a ki-
jelölt helyeken szabad! Az ezekre vonatkozó táblákat kihelyezik. 

• Az 1,5 méteres függőleges tűzterjedési gát biztosított. 
• A zenés-táncos rendezvényelemekre vonatkozó biztonsági tervet és a rendezvény 

egészére vonatkozó biztonsági intézkedéseket, valamint tűzvédelmi szabályzatot 
és tűzriadó tervet a rendezvény honlapján megjeleníteni/közzétenni javasolt. 

4.1.1 Pánik tör ki a „Szüreti Felvonulás” eseményen 

A fenti esemény bekövetkezésének minimalizálása érdekében az állatok gyüleke-
ző helyét, a vonulás teljes útvonalát és a beérkezés helyszínét a tömegtől mentesen kell 
tartani. Javasoljuk a lovas, lovas kocsis felvonulók és gyalogos felvonulók gyülekezési 
helyének külön választását. 

A lovasok és lovas kocsik gyülekezési helye: 

• Szülészet előtti útszakasz, 
• ÁNTSZ előtti parkoló. 

Gyalogos felvonulók: 

• Béla király tér, 
• Katolikus templom előtti terület, 
• Plébánia Hivatal. 

A felvonulás során mindkét oldalon legalább 1méter széles, nézőktől mentes sávot 
kell a menet átvonulás idejére biztosítani. Lovasok és gyalogos személyek (kivétel a lo-
vak tulajdonosai) elkülönülten vonuljanak, de legalább 1 méter biztonsági távolságot kell 
tartsanak az állatoktól elöl és oldalt, a lovak mögött 3 métert. Biztosítani szükséges, hogy 
illetéktelenek (kiemelten: ittas és rendbontó személyek) ne kerülhessenek az állatok kör-
nyezetébe! 

A rendezvény ideje alatt az útlezárásokat a Rendőrség, a helyi Polgárőrség és a 
biztonsági őrök felügyelik. A rendezvény egész ideje alatt a biztonsági szolgálat és a 
szervezők megbízottjai folyamatos jelleggel mozgóőrséget biztosítanak. 
A felvonulás ideje alatt egészségügyi, mentési feladatokat ellátó egység tartózkodik a Ga-
ray téren és a Városi Bíróság épülete előtt (Augusz Imre utca). 
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Menekülésre használható útvonalak: 

Helyszín Menekülési útvonalak 

Béla király tér 

• Munkácsy utca felé 
• Bartina utca felé 
• Babits utca felé 
• Vörösmarty utca felé 
• Bezerédj utca felé 
• Garay tér felé 
• Piactér felé (Vármegye háza északi 

oldala mellett) 

Bezerédj utca 

• Béla király tér felé 
• Bezerédj utcai parkoló felé 
• Iparos udvar felé 
• Széchenyi utca felé 
• Bezerédj utca NAV épülete felé 

Széchenyi utca 

• déli irányba a kórház felé 
• északi irányba a PTE-IGYFK épülete 

felé 
• Szentgáli Gyula utca felé 
• Ybl Miklós utca felé 
• Széchenyi utca 55-57. átjárón ke-

resztül az Iparos udvar felé 
• A Földhivatal melletti, illetve a Talál-

ka térre vezető átjáró felé 
• Szent István utca felé 
• Garay tér felé 
• Garay udvar felé 
• Piactér felé 
• Széchenyi utca páros oldalán talál-

ható átjárókon keresztül a Kiskorzó 
tér felé 

Szentgáli Gyula utca • Arany János utca felé 
• Széchenyi utca felé 

Szent László utca 

• Nyugati irányba a Flórián utca felé 
• Széchenyi utca felé 
• Kossuth Lajos utca felé 
• Csonka utca felé 

Flórián utca 
• Béla király tér felé 
• Szent László utca felé 
• Vörösmarty Mihály utca felé 

A felvonulás útvonalát a 8. számú melléklet tartalm azza. 

Az intézkedések végrehajtását követően a kockázat tolerálható. 
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4.1.2 Pánik tör ki ismeretlen okból a színpadokon megrendezett eseményeken 

A fenti esemény minimalizálása érdekében a szervező a következőképpen gon-
doskodik: 

• a színpadok védelmére, minden megkezdett 50 m2 után, 1 db 34A  oltóképességű, 
ellenőrzött tűzoltó készüléket tart készenlétben. A tűzoltó készülékek helyét, 
utánvilágító táblával jelöli. 

• az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A  teljesít-
ményű ellenőrzött tűzoltó készüléket tart készenlétben. A tűzoltó készülékek he-
lyét, utánvilágító táblával jelöli. 

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

• a színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadoktól mérten 1-3 méter távolság-
ban bonthatatlan kötésű kordont alkalmaz. 

• A színpadokat elzáró kordonok és a színpadok közötti területen a bejutást a biz-
tonsági személyzet felügyeli a rendezvényeket megelőzően és az rendezvények 
alatt folyamatos jelleggel (1 fő). 

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

A kiürítés számítást a 14. számú melléklet tartalma zza. 

Szent István téri színpad  

• A Szent István téren biztonsági őr, és megbízott szervezők teljesítenek szolgálatot, 
a rendezvények jellegétől és a résztvevők létszámától függő számban. 

Menekülésre használható útvonalak: 

• Babits Mihály Kulturális Központ irányába 
• Prométheusz Park felé 
• Arany János utca felé 
• Mikes utca felé 
• keleti irányba a Mészáros Lázár utca és Holub József utca felé 
• Széchenyi utca felé 
• Augusz Imre utca felé 

A helyszínrajzot az 5. és 9. számú melléklet tartal mazza. 

Az intézkedések végrehajtását követően a kockázat tolerálható. 
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Béla király téri színpad  

• A nagyobb nézőszámú eseményeken az ideiglenesen kihelyezett műanyag széke-
ket (195 db) a területről eltávolítja. Az eltávolított műanyag székekkel a lehetséges 
menekülési útvonalakat nem zárja le.  

• A Béla király térre kihelyezett nagyméretű virágtartó dézsákat a menekülési útvo-
nalról és a beavatkozó járművek (mentő, rendőr, tűzoltó) közlekedési útvonaláról a 
rendezvény megkezdése előtt eltávolítja. 

• A Béla térről a Garay tér irányába történő gépkocsi forgalom korlátozására szolgá-
ló forgalomkorlátozó oszlopot (pilon) a rendezvény ideje alatt talajszintre süllyeszti. 

• A Béla király téren biztonsági őr, és megbízott szervezők teljesítenek szolgálatot, a 
rendezvények jellegétől és a résztvevők létszámától függő számban. 

Menekülésre használható útvonalak: 

• Munkácsy utca felé 
• Bartina utca felé 
• Babits utca felé 
• Vörösmarty utca felé 
• Bezerédj utca felé 
• Garay tér felé 
• Piactér felé (Vármegye háza északi oldala mellett) 

A helyszínrajzot az 1. és 9. számú melléklet tartal mazza. 

Az intézkedések végrehajtását követően a kockázat tolerálható. 

Piac téri színpad  

• A piactér 1 emelet oldalsó üzletek előtti teret, a földszinti piactér felöli mellvéd vo-
nalában kordonnal zárja le. 

• A Piactéren biztonsági őr, és megbízott szervezők teljesítenek szolgálatot, a ren-
dezvények jellegétől és a résztvevők létszámától függő számban. 

Menekülésre használható útvonalak: 

• Várköz felé 
• Garay tér felé 
• Béla tér felé 

A helyszínrajzot a 6. és 9. számú melléklet tartalm azza. 

Az intézkedések végrehajtását követően a kockázat tolerálható. 
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4.1.3 Pánik tör ki ismeretlen okból „Borudvar, Ízek utcája” rendezvényen 

A fenti esemény hatásának minimalizálásának érdekében a szervező gondoskodik 
arról, hogy 

• Minden megkezdett 150 fő után 0,75 m szabad szélességet biztosítanak a mene-
külésre számításban vett útvonalon, de a biztosított szélesség nem kisebb 2,5 mé-
ternél. A menekülési útvonalakat a rendezvény ideje alatt még ideiglenesen sem 
zárja le asztallal, székkel, egyéb tárggyal. 

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

• Legalább 3,5 méter széles, kanyarban 6,8 méter területet biztosít a beavatkozó 
egységek (mentő, rendőr, tűzoltó) közlekedésére. 

• A Pavilonokba felállított sörpadokat és asztalokat lehetőség szerint rögzíti. 
• A Pavilonok hátoldala és a Bíróság között 2,5 méter széles szabad sávot biztosít, 

azt még ideiglenesen sem torlaszolja el. 
• Az Ízek utcája pavilonjai elé (Templomkert füves részén) telepített asztalcsoportok 

között 2,5 méteres szabad sávot biztosít. 
• A felállított étkes pavilonok és sátrak védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 

db 34A, 183B C  teljesítményű, ellenőrzött tűzoltó készüléket tart készenlétben, 
melynek helyét utánvilágító táblával jelöli 

• A Borudvarban felállított borkóstoló pavilonok területén (minden másodikban), az 
ott keletkezett tűz oltására alkalmas 1 db 34 A, 183 B C  teljesítményű tűzoltó ké-
szüléket tart készenlétben, melynek helyét utánvilágító táblával jelöli. 

• A pavilonokban, sátrakban, pohár árusító faházakban a dohányzást és pirotechni-
kai eszközök használatát megtiltja, az ezekre vonatkozó táblákat kihelyezi. 

• Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet. En-
nek érdekében a szervező fém konténert biztosít. A tároló hely 5 méteres körzeté-
ben a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS, ezt a szervező a meg-
felelő jelöléssel jelöli. A tároló helyet úgy jelöli ki, hogy az esetleges tűz esetén a 
vízzel való oltás megoldható legyen. Vízzel való oltást csak nyílt terepen, elektro-
mos hálózattól távol alkalmazható. A vízsugarat a tűzfészekre irányítva kell meg-
kezdeni. 

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

• Gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnyel és megfelelő állapotú, 
repedésmentes tömlővel üzemeltethető. A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbi-
linccsel kell rögzíteni. Csak kereskedelmi forgalomból származó, tehát minősített 
gázfőző (gázégő, zsámoly) berendezés használható, amely rendelkezik nyomás-
szabályzóval (visszaégés-gátló), thermoelemes égésbiztosítóval vagy elzáró (sza-
bályozó) szerelvénnyel. Ez utóbbi nem azonos a gázpalack szerelvénnyel. A fenti-
ek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervező ellenőrzi. Nem megfelelő 
eszközök megléte esetén annak használatát a szervező megtiltja! Éghető folyadék 
helyszínre bevitelét megtiltja. 

A vendéglátó helyeken az el őírások teljesüléséért, a Babits Mihály Kulturális 
Központ által az adott feladatra és id őtartamra megbízott szervezet/személy a fele-
lős. A rendezvény megkezdése el őtt a fenti el őírások megvalósulását a szervez ők 
ellenőrzik. Jelen dokumentumot a szervez őknek a velük vendéglátásra szerz ődött 
szervezetnek/személynek átadják, annak megismerésér ől és tudomásul vételér ől a 
szerződött félnek nyilatkoznia kell. Ezen nyilatkozatot j elen dokumentumhoz csa-
tolni szükséges. 
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A „Borudvar, Ízek utcája” pavilonokban az előírások teljesüléséért, azok betartásáért 
az alábbi szervezet/személy felelős: 

Rendezvény Szervez ő Képvisel ő 
„Ízek utcája” (Vendéglá-
tás) 

Szekszárdi Vendéglátósok 
Kerekasztala 

Keszthelyi Szabolcs 
Mobil telefon: +3620/9293520 

„Borudvar” Szekszárd Borvidék Nonprofit 
Kft. 

Herrné Szabadi Judit 
Mobil telefon: +3630/2355160 

Menekülésre használható útvonalak: 

• Munkácsy utca felé 
• Bartina utca felé 
• Babits utca felé 
• Vörösmarty utca felé 
• Bezerédj utca felé 
• Garay tér felé 
• Piactér felé (Vármegye háza északi oldala mellett) 

A helyszínrajzot az 1-2. és 9. számú melléklet tart almazza. 

A kiürítés számítást a 14. számú melléklet tartalma zza. 

Az intézkedések végrehajtását követően a kockázat tolerálható. 

4.1.4 Pánik tör ki ismeretlen okból a Vidámpark, Gyermekjátszó területén 

A fenti esemény hatásának minimalizálása érdekében a szervező gondoskodik, 
hogy: 

• A légvárak és mutatványos játékok elhelyezésénél megfelelő szélességű területet 
biztosítsanak a közlekedés zavartalanságának biztosítása, és a beavatkozó jármű-
vek (mentő, rendőr, tűzoltó) akadálymentes áthaladásának érdekében! A tűzcsap-
ok környezetét 1 méter sugarú körben szabadon kell hagyni! 

• A mutatványos játékok kezelőhelyén az ott keletkezett tűz oltásához egységenként 
1 db 34A, 183B  teljesítményű, ellenőrzött tűzoltó készüléket tartsanak készenlét-
ben, annak helyét jelöljék. 

Menekülésre használható útvonalak: 

Helyszín Menekülési útvonalak 

Kiskorzó tér 

• Liszt Ferenc tér felé 
• Széchenyi utca felé (átjárókon ke-

resztül) 
• Augusz Imre utca felé 
• SPAR áruház felé 

Prométheusz Park 

• Babits Mihály Kulturális Központ felé 
• Szent István tér felé 
• Augusz Imre utca felé 
• 160 lakásos társasház felé 

A helyszínrajzot a 7. és a 9. számú melléklet tarta lmazza. 

Az intézkedések végrehajtását követően a kockázat tolerálható. 
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4.1.5 Pánik tör ki a Bezerédj utca – Vagyonkezelő épülete - Garay tér területén megren-
dezett Kézműves kirakodóvásár területén 

A fenti esemény hatásának minimalizálása érdekében, a szervező gondoskodik a 
következőkről: 

• Kézműves kirakodó vásár standjainak telepítésekor, a tűzcsapok környezetét 1 
méter sugarú körben szabadon hagyja! Legalább 3,5 méter széles, kanyarban 6,8 
méter széles területet biztosít a beavatkozó egységek (mentő, rendőr, tűzoltó) köz-
lekedéséhez. 

• Minden megkezdett 150 fő után 0,75 m szabad szélességet biztosítanak a mene-
külésre számításban vett útvonalon, de a biztosított szélesség nem kisebb 2,5 mé-
ternél. A menekülési útvonalakat a rendezvény ideje alatt még ideiglenesen sem 
zárja le asztallal, székkel, egyéb tárggyal. 

• A telepített árusító helyek között lehetőség szerint legalább 1 méter szabad terüle-
tet hagy, 30 méterenként pedig 2,5 méter széles menekülésre alkalmas sávot biz-
tosít. 

• A Garay téren a Széchenyi utca felől, a járdát szegélyező láncot illetve az azt tartó 
oszlopok közül legalább kettőt, a rendezvény megkezdése előtt eltávolít. 

• A Béla térről a Garay tér irányába történő gépkocsi forgalom korlátozására szolgá-
ló forgalomkorlátozó oszlopot (pilon) a rendezvény ideje alatt talajszintre süllyeszti. 

• A Béla király térre kihelyezett nagyméretű virágtartó dézsákat a menekülési útvo-
nalról eltávolítja. 

• A kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 
183B C teljesítményű tűzoltó készüléket tart készenlétben, melynek helyét táblával 
jelöli. 

• Az elárusító helyeken a dohányzás, nyílt láng és pirotechnikai eszközök használa-
tát megtiltja, a tiltó táblákat kihelyezi. A területre éghető folyadék bevitelét, piro-
technikai termék használatát megtiltja. 

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

Menekülésre használható útvonalak: 

Helyszín Menekülési útvonalak 

Bezerédj utca 

• Béla király tér felé 
• Bezerédj utcai parkoló felé 
• Iparos udvar felé 
• Széchenyi utca felé 
• Bezerédj utca NAV épülete felé 

Vagyonkezelő épülete előtti terület 
• Béla király tér felé 
• Bezerédj utca felé 
• Garay tér felé 

Garay tér 

• Béla király tér felé 
• északi irányban a Várköz felé, illetve 

a Garay udvar felé 
• déli irányba a Bezerédj utca mögötti 

parkolók felé az átjárókon keresztül 
• keleti irányba a Széchenyi utca felé 

A helyszínrajzot a 4. és 9. számú melléklet tartalm azza. 

Az intézkedések végrehajtását követően a kockázat tolerálható. 
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4.1.6 Pánik tör ki a Szent István téren és a sétányon (Augusz Imre utca – Babits Mihály 
Kulturális Központ között) megrendezett eseményeken 

A fenti esemény hatásának minimalizálása érdekében, a szervező gondoskodik a 
következőkről: 

• A kirakodó vásár standjainak telepítésekor, a tűzcsapok környezetét 1 méter suga-
rú körben szabadon hagyja! Legalább 3,5 méter széles, kanyarban 6,8 méter szé-
les területet biztosít a beavatkozó egységek (mentő, rendőr, tűzoltó) közlekedésé-
hez. 

• Minden megkezdett 150 fő után 0,75 m szabad szélességet biztosítanak a mene-
külésre számításban vett útvonalon, de a biztosított szélesség nem kisebb 2,5 mé-
ternél. A menekülési útvonalakat a rendezvény ideje alatt még ideiglenesen sem 
zárja le asztallal, székkel, egyéb tárggyal.  

• A telepített árusító helyek között lehetőség szerint legalább 1 méter szabad terüle-
tet hagy, 30 méterenként pedig 2,5 méter széles menekülésre alkalmas sávot biz-
tosít. 

• A Szent István téren, az OTP épülete előtt, a járdát szegélyező láncot a rendez-
vény megkezdése előtt leszereli. 

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

• A felállított sátrak/standok mindegyikében, az ott keletkezett tűz oltására alkalmas, 
A kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 
183B C teljesítményű tűzoltó készüléket tart készenlétben, melynek helyét táblával 
jelöli. 

• Az elárusító helyeken a dohányzás, nyílt láng és pirotechnikai eszközök használa-
tát megtiltja, a tiltó táblákat kihelyezi. A területre éghető folyadék bevitelét, piro-
technikai termék használatát megtiltja. 

• Gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnyel és megfelelő állapotú, 
repedésmentes tömlővel üzemeltethető. A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbi-
linccsel kell rögzíteni. Csak kereskedelmi forgalomból származó, tehát minősített 
gázfőző (gázégő, zsámoly) berendezés használható, amely rendelkezik nyomás-
szabályzóval (visszaégés-gátló), thermoelemes égésbiztosítóval vagy elzáró (sza-
bályozó) szerelvénnyel. Ez utóbbi nem azonos a gázpalack szerelvénnyel. A fenti-
ek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervező ellenőrzi. Nem megfelelő 
eszközök megléte esetén annak használatát a szervező megtiltja!  
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Menekülésre használható útvonalak: 

Helyszín Menekülési útvonalak 

Fasor 

• Prométheusz Park felé 
• Szent István utca 4 sávos út felé 
• keleti irányba a Múzeum felé 
• északi irányba a BMKK mellett a 

Wosinsky ltp. felé 

Szent István tér 4 sávos út 

• nyugati irányba a Széchenyi utca fe-
lé 

• déli irányba az Arany János utca fe-
lé, illetve a Mikes utca felé 

• Augusz Imre utca felé 
• Mészáros Lázár utca felé 

A helyszínrajzot az 5. és 9. számú melléklet tartal mazza. 

Az intézkedések végrehajtását követően a kockázat tolerálható. 

4.1.7 Pánik tör ki az Autókiállítás rendezvényen 

A fenti esemény hatásának minimalizálása érdekében a szervező a következő in-
tézkedéseket hozza: 

• A kiállítási területet úgy alakítja ki, hogy a Rendőrség, Tűzoltóság és Mentőszolgá-
lat autói, akadályoztatás nélkül áthaladhassanak. Megfelelő nagyságú területet biz-
tosítani a közlekedés zavartalansága érdekében.  

• A menekülési útvonalakat még ideiglenesen sem zárja le. 
• A területen keletkezett tűz oltására alkalmas, 3 db 34A, 183B  teljesítményű ellen-

őrzött tűzoltó készüléket tart készenlétben. 

Menekülésre használható útvonalak: 

• Széchenyi utca felé 
• Szent István tér felé 
• Prométheusz Park felé 
• Kiskorzó tér felé 

A helyszínrajzot a 7. és 9. számú melléklet tartalm azza. 

Az intézkedések végrehajtását követően a kockázat tolerálható. 



„Szekszárdi Szüreti Napok 2015” 

  29/80 

4.2 Bombariadó esetén teend ő feladatok  

Ha a rendezvény idején bomba-fenyegetésről értesülnek, akkor azt azonnal jelezni 
kell az rendezvényszervezőnek, akinek azonnal értesíteni kell a rendőrséget és a tűzsze-
részeket, illetőleg azonnal el kell rendelnie a teljes kiürítést. 

A hangosbemondó tájékoztatja a kiürítésről a vendégeket. Mindenkit fel kell szólí-
tani a személyes tárgyaiknak számító kézitáskáik, az adott esetben magukkal hozott 
egyéb tárgyaik, ruhadarabjaik magukkal vitelére. Az utasítást mindenki köteles maradék-
talanul teljesíteni! 

A bemondandó szövegeket a 10. számú melléklet tarta lmazza. 

A gazdátlan csomagokat az észlelés helyén kell hagyni, azokat az illetéktelen 
személyektől védeni, kell megfelelő távolságból (legalább 40 - 50 méter) 

Megfelelő értékelés és döntés esetén a kockázat tolerálható. 

4.3 Tömeges mérgezés, pszichoaktív szerek használat a 

Ha tömeges rosszullétre utaló jeleket észlel valaki, azt azonnal jelezni kell a ren-
dezvény szervezőinek. Ha a rosszullét veszélyes anyagra utal, akkor a rendezvény szer-
vezőinek azonnal el kell rendelni a teljes kiürítést, értesíteni kell a mentőszolgálatot és az 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, és a Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervet a HAVÁRIA eseményről. 

A mérgezés gyanús személyeket orvosi vizsgálat nélkül nem lehet elengedni. 

Ételmérgezés gyanúja esetén a nem kell kiürítést alkalmazni. A rosszullét szemé-
lyeket ki kell kérdezni, hogy megállapítható legyen az rosszullét oka. Ha az gyaníthatóan 
(nem kell a 100 %-os bizonyosság), hogy valamelyik a rendezvény területén lévő szolgál-
tató által készített élelmiszer miatt (mindenki, aki rosszul lett fogyasztott a szolgáltató által 
készített élelmiszerből) következett be, akkor a rendezvény szervezőjének azonnal be 
kell záratnia 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). 

Pszichoaktív szerek fogyasztásának illetve terjesztésének gyanúja esetén azonnal 
értesíteni kell a rendőrséget, a szervezőket, a biztonsági személyzetet, rosszullét esetén 
a mentőszolgálatot is. 

Ha bejelentést tétel történik a Rendőrségre, alapesetben be kell diktálni: 

• nevet, 
• lakcímet, 
• telefonszámot, 
• amennyiben a bejelentő inkognitóban akar maradni, pl. drog-ügyben tesz 

bejelentést és fél, hogy az elkövető/k/ megtudja az adatait, akkor név nél-
kül is megteheti, azonban a bejelentésnek részletesnek kell lennie, hogy a 
hatóság tudjon érdemben lépni az ügyben. Meg kell adni pontosan a hely-
színt, időpontot, esetleg a személyről pontos leírást adni, magasság haj, 
ruházat. 

Megfelelő értékelés és döntés esetén a kockázat tolerálható. 
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4.4 Műszaki hibából ered ő balesetek (Vidámpark, Gyermekjátszó)  

A Vidámpark és Gyermekjátszó rendezvény szervezőjének nyilatkozata álljon ren-
delkezésre, az alábbi műszaki illetve szervezési intézkedések megléte és ellenőrizhető-
sége vonatkozásában: 

1. Valamennyi mutatványos berendezés megfelelőségi tanúsítása rendelkezésre áll 
a helyszínen eredeti vagy hiteles másolati példányban (fénymásolat nem megfe-
lelő). A tanúsítás az üzemeltető nevére került kiállításra, vagy az üzemeltető vál-
tás átvezetésre került. a rendezvény területén csak megfelelő és érvényes do-
kumentációkkal rendelkező mutatványos berendezést szabad üzemeltetni. 

2. A megfelelőséget tanúsító szervezet által hitelesített üzemeltetési naplók a hely-
színen (kezelő helyiségben) rendelkezésre állnak. Az üzemeltetési naplót a 
szekszárdi helyszíni felállítást követően az üzemeltető értelemszerűen kitölti. A 
naplóban feltünteti az előírásnak megfelelő szerelést, az üzemórák számát, va-
lamint az üzemelés közben bekövetkezett esetleges hibákat és azok elhárítását. 
A berendezést megfelelően stabil talajra szabad felállítani. 

3. A mutatványos berendezésen az alábbi adatok rendelkezésre állnak: 

– a gyártó neve és címe, 
– a típus/modell száma, 
– gyártási sorozatszám, 
– a gyártás időpontja (év, hónap), 
– a megfelelőségi tanúsítványt kiállító kijelölt szervezet neve, 
– a megfelelőségi tanúsítvány száma, kiadásának dátuma és hatályának le-

járta, 
– a berendezés terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható személyek ma-

ximális száma). 

4. Az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezés kezelője a 
berendezés biztonságos üzemeltetésére kioktatott, a jogosultságot a helyszínen 
igazolni tudja. 

5. Az időszakos vizsgálatokat a veszélyességi osztálynak megfelelő gyakorisággal 
elvégezték, a vizsgálatok elvégzése az üzemeltetési naplóban bejegyzésre ke-
rült, a helyszínen ellenőrizhető. 

6. A villamos szerelés és érintésvédelem szabványos kialakítású, a felvett teljesít-
ménynek megfelelő, a kábelek elvezetése nem okoz balesetet. Mindezek a hely-
színen ellenőrizhetőek. A bekötést villamos szakember végzi, a munka megfele-
lőségéről írásban nyilatkozik (Kivitelezői nyilatkozat). 

7. A mutatványos berendezést csak a dokumentációjában szereplő szélterhelési ér-
tékig szabad üzemeltetni és közvetlen környezet tartózkodni (berendezés alapál-
lapotbeli magassága + 10m)·A dokumentációban szereplő szélterhelésnél maga-
sabb szél érték esetén a berendezést le kell állítani, áramtalanítani kell és alapál-
lapotba kell engedni. 

8. A műszaki hibából vagy egyéb okból keletkezett tűz oltására alkalmas ellenőrzött 
tűzoltó készülék készenlétben tartása minden mutatványos berendezésnél. 

9. A fent leírtakon kívül a 7/2007. (I.22.) GKM rendelet előírásai az irányadóak és 
betartásuk kötelező érvényű 

A helyszínrajzot a 7. és 9. számú melléklet tartalm azza. 

Az intézkedések végrehajtását követően a kockázat tolerálható. 
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4.5 Egyéb balesetek  

Kidőlt fa okoz balesetet 

Mivel a rendezvény területén fás részek is találhatók, a fenti esemény minimalizá-
lása érdekében, a területen nem lehet balesetveszélyes fa. Ezeket a fákat a rendezvény 
megkezdése előtt a szervező adott esetben távolítja, kivágatja. A területen ezek után ve-
szélyes fa nem lehet jelen. 

A fenti kockázat szorosan összefügg a természeti csapás, időjárási vészhelyzet 
megfelelő értékelésével, kezelésével. Amennyiben viharos erejű szél és/vagy eső várható 
a rendezvény ideje alatt, úgy az erdős területeken való tartózkodás biztonsága nem ga-
rantálható. Ebben az esetben a rendezvény felfüggesztése lehet szükséges. 

A menekülésre figyelembe vett útvonal, terület szabad magasságát nem korlátoz-
hatja 1,90 m alá belógó, benyúló faág. 

Az intézkedések végrehajtását követően a kockázat tolerálható. 

4.6 Természeti csapás, id őjárási veszélyhelyzet miatt kialakuló pánik, menekü lés  

A 23/2011 (III. 8.) Kormányrendelet 8 §. (f). által előírt meteorológiai előrejelzést a 
szervezők a szabadtéri rendezvény megrendezését megelőző napokban szerzik be, érté-
kelik, és hiánypótlásként csatolják, mivel a dokumentum elkészítésének időpontjában a 
pontos előrejelzés nem lehetséges. 

A szervezők folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárás előrejelzéseket (több 
adatforrásból, a kiépített internetes hálózat segítségével). Amennyiben az előrejelzések 
vihart, viharos erejű szelet, vagy egyéb - a rendezvény megtartását veszélyeztető - időjá-
rási körülményt jeleznek, abban az esetben a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel történő azonnali egyeztetés lehet 
szükséges. A szervező által meghozott döntésnek (a rendezvény, vagy egyes rendez-
vényelemek megrendezésének felfüggesztése, törlése) nem lehet anyagi vonatkozása, 
kizárólag a résztvevők biztonsága a szempont.Kiürítési szintek 

A kiürítés elrendelheti: Felelős szervező, ill. hatóságok (Katasztrófa védelem, 
Rendőrség) 

1. szint: Eső várható (nincs meteorológiai riasztás) 

A szintet abban az esetben kell alkalmazni, ha normál mennyiségű eső és 60 
Km/h alatti széllökések várhatók. Az OMSZ nem adott ki riasztást és nem áll fent egyéb 
veszély. A rendezvényre épített építmények (sátrak, légvárak, mutatványos berendezé-
sek, színpadi felépítmények) állékonysága nem veszélyeztetett, faágak letörésére és le-
zuhanására nem kell számítani. A látogatók testi épsége nincs veszélyben. A területre 
történő beeresztés és jegyértékesítés folytatható. A sátrak szélterhelés szerinti kiürítésé-
ről gondoskodni kell. A mutatványos berendezések szélterhelés szerinti leállításáról gon-
doskodni kell. Színpadokon folyó műsorok leállításáról gondoskodni kell, a színpadok fel-
építményének szélterhelési adatai tekintetében. Amennyiben a szélterhelés nagyobb, 
mint azt a felépítmény dokumentációja megengedi, a színpad felépítményét le kell eresz-
teni és a körülötte lévő 14 m-es körzetet ki kell üríteni. 
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2. szint: Vihar várható (meteorológiai riasztás kiadva) 

A szintet abban az esetben kell alkalmazni, ha az OMSZ citromsárga, narancssár-
ga vagy piros riasztást adott ki, és az 3 órán belül eléri a rendezvény területét. A kialakuló 
esemény az installációk és a rendezvényre épített építmények állékonyságát veszélyez-
teti, faágak letörésére és lezuhanására kell számítani. A rendezvény területén tartózko-
dók testi épsége veszélyeztetve van. A terület kiürítését el kell rendelni. 

A sátrakban és 14 méteres körzetükben nem tartózkodhat senki. A mutatványos 
berendezések leállításáról gondoskodni kell. Színpadokon folyó műsorok leállításáról 
gondoskodni kell. A színpadok felépítményét le kell ereszteni és a körülötte lévő 14 m-es 
körzetében nem tartózkodhat senki Meg kell győződni a vihar esetére fenntartott közin-
tézmények nyitott állapotáról. A terület kiürítését 45 percen belül el kell végezni. 

A biztonsági szolgálatot, illetve a szervezők munkatársakat fel kell szólítani, hogy a 
menekülési útvonalakon található szűkítéseket szüntessék meg és segítsék a vendége-
ket a rendezvény területének minél gyorsabb elhagyásában. A tömeg elvonulása után, a 
személyzetnek a legközelebbi nyitott közintézménybe kell vonulnia és ott felügyelni a 
bent tartózkodó emberekre. 

3. szint: Azonnali kiürítés (meteorológiai riasztás kiadva 60 percen belüli 
eseményre vagy egyéb súlyos veszély kialakulása esetén) 

A szintet abban az esetben kell alkalmazni, az OMSZ citromsárga, narancssárga 
vagy piros riasztást adott ki és az 1 órán belül eléri a rendezvény területét vagy egyéb 
nem várt esemény következik be. Az időjárási eseményen túl nem várt esemény lehet: 
tűz, terrorfenyegetés (robbanóanyaggal való fenyegetés). A kialakuló esemény a rendez-
vényre épített építmények állékonyságát veszélyezteti, faágak letörésére és lezuhanásá-
ra kell számítani. A rendezvény területén tartózkodók testi épsége veszélyeztetve van. A 
terület kiürítését el kell rendelni. 

A sátrakban és 14 méteres körzetükben nem tartózkodhat senki. A mutatványos 
berendezések leállításáról gondoskodni kell. Színpadokon folyó műsorok leállításáról 
gondoskodni kell. A színpadok felépítményét le kell ereszteni és a körülötte lévő 14 m-es 
körzetében nem tartózkodhat senki. Meg kell győződni a vihar esetére fenntartott közin-
tézmények nyitott állapotáról. A terület kiürítését időjárási esemény esetén 20 percen be-
lül el kell végezni. Egyéb nem várt esemény esetén 4 percen belül. 

A biztonsági szolgálatot, illetve a szervezők munkatársakat fel kell szólítani, hogy a 
menekülési útvonalakon található szűkítéseket szüntessék meg és segítsék a vendége-
ket a rendezvény területének minél gyorsabb elhagyásában. A tömeg elvonulása után, a 
személyzetnek a legközelebbi nyitott közintézménybe kell vonulnia és ott felügyelni a 
bent tartózkodó emberekre. 

A sátrak, légvárak és egyéb a rendezvény idejére emelt építmények dokumentáci-
óiban szereplő szélterhelésnél magasabb szél érték esetén a légvárakat le kell állítani, 
áramtalanítani kell és alapállapotba kell engedni, a sátrakat, egyéb ideiglenes építmé-
nyeket ki kell üríteni. Ezek 14 méteres körzetében nem tartózkodhat senki. 
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Egyéb nem várt esemény esetén: 

A biztonsági szolgálatot, ill. a beeresztő pontoknál dolgozó munkatársakat fel kell 
szólítani, hogy a menekülési útvonalakon található szűkítéseket szüntessék meg, és se-
gítsék a rendezvény területéről érkező vendégeket a rendezvény területének minél gyor-
sabb elhagyásában. Ebben az esetben a közintézményekbe embert beereszteni tilos! Az 
épületekből és a vihar esetére fenntartott közintézményekből is a bent tartózkodókat el 
kell távolítani a területről. A biztonsági szolgálat két munkatársa a rendezvény területén 
járja végig az árusokat, és tájékoztassák őket a kialakult helyzetről, valamint szólítsák fel 
őket a terület elhagyására. Meg kell várni az illetékes hatóságot, (Katasztrófavédelem 
vagy rendőrség) és a területet át kell adni részükre. 

Amennyiben a rendezvény, vagy egyes rendezvény elemek felfüggesztése válik 
szükségessé, úgy a résztvevők értesítése szükséges hangosító berendezések útján! 

Időjárási vészhelyzet esetére nyitott közintézmények: 

• Babits Mihály Kulturális Központ 
• Piactér 

Megfelelő értékelés és döntés esetén a kockázat tolerálható. 

4.7 A látogatók tájékoztatása vészhelyzet esetén  

• A kiépített hangosító berendezés mellett (amennyiben a tartalék energia ellátás 
legalább 30 percen át nem biztosított) minden megkezdett 3000 m2 területre leg-
alább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt tart készenlétben 

• Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy oldja meg, hogy a tervezett – a rendez-
vényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a 
rendezvény alatt. 

• A szervező gondoskodik áramszünet esetén is használható, villamos hálózattól 
független hangosító eszközről (megafon), melyet a pánikhelyzet kialakulásának 
megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késede-
lem nélkül alkalmaz. A tápfeszültség-ellátást végző elemek működőképességéről a 
rendezvény megkezdése előtt meggyőződik, tartalék elemeket tart készenlétben. A 
biztonsági személyzetet a megafon használatáról kioktatja. 

A kézi kihangosító berendezéseket a szervező következő helyeken tartja készen-
létben: 

− Béla király téri – Információs sátor a Coop ABC előtt 
− Szent István téri színpad 
− Piac tér színpad 

Egy esetleges havaria bekövetkeztekor a hálózati áramforrás működése esetén a 
színpadi hangosító rendszer mikrofonja által közölhető kiürítési mintaszöveg, és meg le-
het kezdeni a terület lokális vagy teljes kiürítését. 
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Bármilyen szükséges helyzetben a rendezvény szervezői, illetve az általuk delegált 
személyek a színpad hangtechnikájának segítségével, valamint a kézi hangosbeszélő 
segítségével tájékoztatják a vendégeket a felmerülő veszélyhelyzetekről. Miután meg-
győződtek a rendezvény szervezői a helyszín lokális, vagy teljes kiürítéséről, szükség 
esetén végezzék el az áramtalanítást. 

A bemondandó szövegeket a 10. számú melléklet tarta lmazza. 

A fent említett mellékletből egy példányt el kell helyezni a hangosító ponton és tar-
talmát ismertetni kell a hangosító ponton munkát végző személlyel. 

A tűzoltóság, rend őrség és ment őszolgálat gépjárm űveinek közlekedésére szol-
gáló útvonalakat a 9. számú melléklet tartalmazza. 
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5 A szervez ők és a biztonsági szervezet összetétele és feladatk öre 

A rendezvény szervezője minden helyszínre delegál döntésképes, az adott helyze-
tet önállóan értékelni képes, a jelen dokumentumot ismerő, kioktatott személyzetet. Az 
oktatás megtörténtét, a kioktatott személyek nevét, bizonyítványának számát a 13. szá-
mú mellékletben  található igazolás aláírásával szükséges nyilvántartani. 

A szervező rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülé-
si képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági 
személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt biztosít. Ha a biz-
tonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy 
tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr képesítéssel ren-
delkezzen. 

 Közreműködnek: 

• Babits Mihály Kulturális Központ valamennyi munkatársa a vezető szervező 
irányításával. 

• Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. munkatársai 
• Véd Pajzs Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. őrző védő fel-

adatokat ellátó személyzete valamint képzett rendezvénybiztosító személy-
zete. 

A munkatársak a rendezvényeken folyamatos jelleggel, a létszám és a feladatok 
által megkövetelt számban vesznek részt. A munkatársak a rendezvények lebonyolításá-
ban nagyfokú jártassággal rendelkeznek! 

5.1 Összekötő személy 

Baumann Péterné művelődésszervező 
Elérhetősége: +3630/5298867 

5.2 A biztosításban közreműködő szervezet feladata 

A rendezvény biztosításában közreműködő szervezet az események biztonságát az 
alábbi feladatok ellátása érdekében biztosítja:  

• a rendbontásra irányuló tevékenység megakadályozása, 
• illetéktelen személyek kiszűrése és távoltartása, 
• a rendezvény zavartalanságának biztosítása: a rendezvény megtartását 

akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve az ott jog-
ellenesen tartózkodó személyt kilétének igazolására felszólítani, a rendez-
vényen való részvételét megtiltani, távozásra felszólítani. 

• a rendezvény valamennyi résztvevője testi épségének biztosítása, becsüle-
tüket csorbító cselekmények megakadályozása, 

• rendbontók kiszűrése és kiemelése, az élet- és vagyonbiztonság érdekében 
a rendezvényről kivezetni 

• rendezvényt biztosító hatóságok munkájának segítése, 
• a vendégek ott tartózkodása elől lezárt területekre történő behatolás meg-

akadályozása 
• szemmel láthatóan veszélyes tárgyak bevitelének megakadályozása. 
• vészhelyzet esetén a terület áramtalanítása és kiürítése 
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Bármilyen a közrend megsértésére irányuló olyan tevékenységet, amelyet előre 
láthatóan nem tud megfékezni, azonnal jelentenie kell a felelős szervezőnek. A felelős 
szervező kötelessége azt a rendőrség irányába jelezni (telefon: 107). 

Amennyiben a rendezvényre látogatók létszáma meghaladja a becsült/tervezett 
létszámot, gondoskodni szükséges arról, hogy a biztonsági szolgálat a szerződésben vál-
lalt feladatait a megnövekedett létszámnak megfelelően is maradéktalanul biztosítsa. 

5.3 Kommunikáció, kapcsolattartás 

A szervező gondoskodik arról, hogy a rendezvény ideje alatti kapcsolattartáshoz 
szükséges kommunikációs eszközök frekvenciájának, illetve mobil telefonszámok egyez-
teti. 

• A biztonsági személyzet munkatársai között a kapcsolattartás eszköze: rö-
vidhullámú adó-vevő készülék és mobil telefon. 

• A biztonsági személyzet és a szervezők közötti kapcsolattartás eszköze: 
mobil telefon. 

• A rendezvény szervezője által kijelölt személyzet közötti kapcsolattartás 
eszköze: mobil telefon. 

5.4 A rendezvény biztosítása 

A közreműködő szervezetek az események biztonságát az alábbi erőkkel biztosít-
ja: 

A rendezvény megnevezése Biztonsági őr (lezárt 
terület biztosítása) 

Rendezvénybiztosítás 
(járőröző biztonsági 

szolgálat) 
Felvonulás 4 fő 6 fő 
Kézműves kirakodó vásár 1 4 fő 
Civil szervezetek bemutatkozása 2 fő 4 fő 
Színpadi műsorok, utcabál, disco műsoronként változó 
Borudvar, Ízek utcája 2 fő 4 fő 
Vidámpark, Gyermekjátszó 2 fő 2 fő 
Autókiállítás 1 fő - 
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Színpadi műsorok esetében 

Időpont A rendezvény elnevezése Helyszín 

Részt-
vevők 

becsült 
száma 

(fő) 

Biz-
tonsá

gi 
sze-

mélyz
et (fő) 

20
15

. s
ze

pt
-

em
be

r 
17

. 
(c

sü
tö

rt
ök

) 1400-1700 Szeretet Lángja 

Béla Király tér Színpad 

200 1 

1800- 1830 Tücsök zenés színpad 500 3 
1900- 2000 Junior Stars koncert 500 3 

2100- 2230 Roma Hungaricum Állami 
Művészegyüttes 

500 3 

20
15

. s
ze

pt
em

be
r 

18
. 

(p
én

te
k)

 

1400-1500 Székely hagyományőrző 

Béla Király tér Színpad 

300 3 

1600-1700 Ifjúsági fúvószenekar koncert-
je 

300 3 

1700-1800 Ünnepélyes megnyitó 500 3 
2030-2200 Gypo cirkusz 500 3 
2230-2330 Vivat Bacchus 200 1 
2400-0100 Frim Fram 500 3 

2100-2230 Csík zenekar és Rúzsa Magdi 
koncert 

Szent István tér Színpad 5000 25 

2300-0100 Szüreti hangrobbanás a Plac-
con 

Piactér 600 3 

20
15

. s
ze

pt
em

be
r 

19
. 

(s
zo

m
ba

t)
 

1000-1800 Toma és Csapata Vármegyeháza Kert 50 1 

1000-1100 Mozgás és harcművészeti 
bemutatók 

Béla Király tér Színpad 

200 1 

1100-1200 Tücsök Zenés Színpad 200 1 
1300-1400 Település bemutatkozik 200 1 
1530-1615 Kárikittyom koncert 200 1 
1630-1700 Borrendi avatás 200 1 
1700-1900 Folklórműsor 300 2 
2030-2130 Zsikó Zoltán és zenekara 500 3 
2230-2400 Kerekes Band 700 4 

2300-0100 Szüreti hangrobbanás a Plac-
con 

Piactér 600 3 

2000-2130 Kiscsillag koncert Szent István tér Színpad 3000 15 

20
15

. s
ze

pt
em

be
r 

20
. 

(v
as

ár
na

p)
 

1000-1800 Toma és Csapata Vármegyeháza Kert 50 1 

1000-1100 Márkus színház 

Béla Király tér Színpad 

200 1 
1100-1300 Mozgásművészeti bemutató 200 1 
1500-1630 Rendhagyó Prímástalálkozó 500 3 
1700-1800 Fúvószenekar 500 3 
1900-2000 Trakija 700 4 

1800-2000 Irigy hónaljmirigy koncert Szent István tér Színpad 4000 20 

2300-0100 Szüreti hangrobbanás a Plac-
con 

Piactér 600 3 

1400-1500 Utcaszínház Garay tér - Béla király tér 200 1 
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A Szüreti felvonulás esetében: 

Gyülekezés helyszínén: 

Biztonsági őr (biz-
tonsági szolgálat) 

Rendezvény biztosí-
tó (biztonsági szol-

gálat) 
Szervező személyzet 

2 fő 4 fő 20 fő 

Vonulási útvonalon: 

Biztonsági őr (biz-
tonsági szolgálat) 

Rendezvény biztosí-
tó (biztonsági szol-

gálat) 
Szervező személyzet 

6 fő 4 fő 20 

A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagjai a képesítő okiratot a 
rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni. 
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6 Az egészségügyi-, mentési-és els ősegély nyújtási feladatok megha-
tározása a veszélyforrások és a várható létszám füg gvényében  

A rendezvény ideje alatt lehetséges egészségügyi veszélyek: 

• hirtelen bekövetkező egészségkárosodás balesetből eredően 
• hirtelen bekövetkező egészségkárosodás alapbetegségből eredően 
• hirtelen bekövetkező egészségkárosodás szabálysértés, bűncselekmény, 

magatartási és látogatási szabályok be nem tartásából eredően 

A segítségnyújtásra kényszerültet, ill. a vendégekre magatartásával veszélyes el-
követőt el kell különíteni a tömegtől (amennyiben állapota a mozdíthatóságot engedi), az 
illetékes hatóságot (amennyiben a hatóság személyesen is képviselteti magát a rendez-
vényen, úgy a képviselőjét) haladéktalanul értesíteni kell. A sérültet a szerződött szolgál-
tató a helyszínen ellátja, sürgős esetben a Szekszárdi kórházba szállítja. 

A rendezvény szervezői a jogszabály által előírt jogosultsággal rendelkező, menté-
si tevékenységet végző szervezetet, a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. (Baja 6500. Szőlő utca 68/P., Tel:/Fax+36/79/322-310, info@sped-med.hu, 
mobiltelefon: +3630/7474606) - tevékenységi engedéllyel rendelkező - szolgáltatót hiva-
tott igénybe venni a rendezvény egészségügyi biztosítására. 

A rendezvény egészségügyi biztosításának meg kell felelnie az 5/2006. (II. 7.) EüM 
rendelet. 2. számú mellékletében meghatározottaknak. Mindezeket a megbízott szolgál-
tatónak öt nappal a rendezvény előtt az ÁNTSZ és az Országos Mentőszolgálat felé be 
kell jelentenie. 

Az esetleges bekövetkező események jellegének megfelelően szükséges lehet a 
Szekszárd Városi Rendőrkapitányság illetve Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és az Országos Mentőszolgálat értesí-
tése is. Erről a szervező képviselői döntenek az adott helyzetnek megfelelően. A szerve-
zők ilyen értelmű kioktatását el kell végezni! 

A rendezvény bejelentése a fenti szervezetek irányába előzetesen és jelen dokumentum 
útján is megtörtént. 
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7 Fontosabb telefonszámok: 

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 

06-74/510-490 és 06-20/582-5155 (főügyeleti számok) 
    06-74/412-422 és 06-74/504-700 (munkaidőn kívül) 

Országos Meteorológiai Szolgálat: 

06-72/438-196 (területi lokális előrejelzés) 

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: 

     06-74/501-850 (munkaidőben) 
     06-30/746-2864 (munkaidőn kívüli) 

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Szekszárd Rendőrkapitányság 

06-74/501-111/3406 mellék 

Sürgős esetben hívható telefonszámok:  

   Központi segélyhívó: 112 
   Rendőrség: 107 
   Mentők: 104 
   Tűzoltóság: 105 

8 Jóváhagyó és elrendel ő rész  

A jelen dokumentumban részletezett körülmények biztosításának megvalósítását a 
szervező aláírásával igazolja, egyúttal elrendeli a közreműködők vonatkozásában a fenti 
feladatok maradéktalan betartását! 

Szekszárd, 2015. szeptember 07. 

  .................................................  
 Halmai-Nagy Róbert 
 Igazgató 
 Felelős rendező 
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9 Mellékletek 

1.  Béla király téri rendezvények helyszínrajza 

 

Jelmagyarázat: 

  Útlezárás      Tűzoltó készülék 

  Biztonsági őr      Műanyag székek (alkalmanként) 

  Menekülési út      Étkes sátor 

  Kézműves      Támogatói pavilon 
  kirakodó vásár      Kordon 

  Hangosító eszköz     Mobil WC 

  Pohár árusító faház     Béla téri színpad 

  Borok utcája pavilon      Öltöző sátor 

  Ízek utcája pavilon     Menekülési útirányt jelző tábla 

  Információ      PB gázpalack 

3. 

4. 

7. 8. 9. 10
. 

1. 2. 

11. 

5. 

14. 
12. 

13. 

15. 

16. 

18. 

19. 

17. 

6. 
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2.  A kitelepített pavilonok alaprajza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jelmagyarázat: 

   Sörpad garnitúra 

   Kiszolgáló pult 
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3. Vármegyeháza helyszínrajza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat 

 

  Toma és Csapata 
   
  Öltözősátor 
 
  Menekülési útvonal 
 
  Biztonsági személyzet 
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4.  Bezerédj utca – Vagyonkezelő épülete – Garay téri rendezvények helyszínrajza 

 

 

Jelmagyarázat: 

  Kézműves kirakodó vásár 

  Menekülési útvonal 

  Biztonsági őr 

  Útlezárás 

  Menekülési útirányt jelző tábla 
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5.  Szent István téri rendezvények helyszínrajza 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jelmagyarázat: 

  Útlezárás      Kirakodó vásár 

  Biztonsági őr      Öltöző sátor 

  Menekülési út      Nagyszínpad 

  Civil szervezetek     Hangosító eszköz 

  Tűzoltó készülék     Kordonnal lezárt parkoló 

  Kordon 
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6. Piactér helyszínrajza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat 

  Menekülési útvonal 

  A terület határa 

  Biztonsági szolgálat 

  Színpad 

  Kordon 

  Kézi kihangosító 
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7.  Prométheusz Park, Kiskorzó tér, Liszt Ferenc tér 

 

Jelmagyarázat: 

  Menekülési útvonal 

  Útlezárás 

  Biztonsági őr 

  Civil szervezetek bemutatkozása 
 
  Autókiállítás 

VIDÁMPARK  

GYERMEK- 
JÁTSZÓ 



„Szekszárdi Szüreti Napok 2015” 

  48/80 

8. A Szüreti felvonulás útvonala 

 

Jelmagyarázat: 

  Haladási irány 

  Útlezárás 

  Biztonsági őr 

  Gyülekezési hely – gyalogos felvonulók 

  Gyülekezési hely – lovasok, lovas kocsik 

  Mozgóőrség 



„Szekszárdi Szüreti Napok 2015” 

  49/80 

9. A tűzoltóság, rendőrség és mentőszolgálat gépjárműveinek közlekedésére szolgáló útvo-
nalak  

9.1  Béla tér, Garay téren. 

 

 

Jelmagyarázat: 

  Föld feletti tűzcsap 

  Mozgóőrség 

  A tűzoltóság, a rendőrség és a mentőszolgálat beavatkozó járműveinek 
közlekedési útvonala 

Villamos főkapcsoló 
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9.2 Széchenyi utca, Szent István tér 

 

Jelmagyarázat: 

  Föld feletti tűzcsap 

  Mozgóőrség 

  Tűzivíz-tároló 

  A tűzoltóság, a rendőrség és a mentőszolgálat beavatkozó járműveinek 
közlekedési útvonala 
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10.  Kiürítésre felszólító szövegek 

MINDEN HANGOSÍTÓ HELYEN EGY PÉLDÁNY KIHELYEZENDŐ! 

1. szint: Es ő várható  

A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a látogatókkal és 
a résztvevőkkel: 

„Kedves Vendégeink! Eső várható! Javasoljuk, hogy húzódjanak fedett helyre. Nyitott 
közintézmények, ahol az eső elől menedéket kaphatnak: Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Piactér. Az eső elmúltával programjaink folytatódnak” 

2. szint: Vihar várható  

A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a látogatókkal és 
a résztvevőkkel: 

„Kedves Vendégeink! Vihar várható! Az Országos Meteorológiai Szolgálat (A megfelelő 
felolvasandó: citromsárga vagy narancssárga, vagy piros riasztást adott ki. Kérnénk 
mindenkit, hogy fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül a rendezvény területét hagyják el. 
Kérjük, figyeljék a biztonsági szolgálat munkatársainak utasításait. A vihar elől menedé-
ket kaphatnak: Babits Mihály Kulturális Központ, Piactér. A vihar elvonulása után két 
órával programjaink folytatódnak. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket 

3. szint: Azonnali kiürítés  

Vihar esetén: 

A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a látogatókkal és 
a résztvevőkkel: 

„Kedves Vendégeink! Vihar várható! Az Országos Meteorológiai Szolgálat (nem felolva-
sandó: citromsárga vagy narancssárga, vagy piros (Biztonsági főnök jelzi a bemondandó 
fokozatot)) riasztást adott ki. Kérnénk mindenkit, hogy fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül 
a rendezvény területét azonnal hagyják el. Kérjük, figyeljék a biztonsági szolgálat munka-
társainak utasításait. A vihar elől menedéket kaphatnak: Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Piactér. A vihar elvonulása után két órával programjaink folytatódnak. Köszönjük 
megértésüket és együttműködésüket!” 

Egyéb nem várt esemény esetén: 

A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a látogatókkal és 
a résztvevőkkel: 

„Kedves Vendégeink! Kérjük Önöket, hogy a rendezvény területét fegyelmezetten, pá-
nikkeltés nélkül azonnal hagyják el! Kérjük, figyeljék a biztonsági szolgálat munkatársai-
nak utasításait. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!” 
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11. Tűzvédelmi szabályzat 

„Szekszárdi Szüreti Napok 2015” 
Ideiglenes helyszínen tartandó zenés-táncos rendezv ényre vonatkozó 

eseti t űzvédelmi szabályzata 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § kötele-
zettségként írja elő a Tűzvédelmi Szabályzat elkészítését. Nevezett szabályzat elkészítéséhez a Belügyminisz-
ter 30/1996. (XII. 6.) BM rendelete ad iránymutatást. 

Az alábbiakban rögzített Tűzvédelmi Szabályzatot a Babits Mihály Kulturális Központfelkérésére a már említett 
jogszabályok és az 54/2014. BM. rendelettel (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) összhangban munka- és tűz-
biztonsági vállalkozó készítette. 

Fontos megjegyzés: a t űzvédelmi szabályzat csak t űzvédelmi szempontú dokumentum. Az egyéb nem 
kívánatos eseményeket a rendezvényre biztonsági ter v tartalmazza.  

A tűzvédelmi szabályzatban nem rögzítettekre a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági előírások az 
irányadók. 

A szabályzatban rögzítésre kerülő magatartási, használati és tárolási szabályok betartása a rendezvény terüle-
tén ügyfélként, vendégként tartózkodók biztonságát szolgálja, ezért a dokumentumban foglaltak megismerése 
és megtartása mindenki közös ügye és kötelessége.  

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megszegése szabálysértési illetőleg büntetőeljárást vonhat maga után, bi-
zonyos esetben a rendezvény megtartásának vagy folytatásának felfüggesztését is maga után vonhatja. 

1. A Szabályzat hatálya 

1.1 Területi hatálya 

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a Babits Mihály Kulturális Központ (a továbbiakban, mint 
szervező) által használatba vett következő területekre: 

7100. Szekszárd: 

- Szent István tér (Wosinsky Mór Megyei Múzeum sarkától a Széchenyi utca kereszteződéséig) 
- Mikes utca (Tolna Megyei Önkormányzat előtti útszakasz a Csokonai utca kereszteződéséig, a PTE-

IGYFK „E” épülete felöli út szabadon hagyásával. 
- Béla király tér teljes területe 
- Bezerédj utca a Béla király tértől az Iparos udvar belső parkoló lejáratának vonaláig 
- Kiskorzó tér (Korzó áruház mögötti parkoló teljes területe) 
- Garay tér teljes területe (Béla király tértől a Széchenyi utcáig) 
- Prométheusz Park teljes területe 
- Augusz Imre utca (Szent István téri kereszteződéstől a 160 lakásos társasház vonaláig) 
- Arany János utca (Szent István téri kereszteződéstől a Csokonai utca kereszteződéséig) 
- Liszt Ferenc tér 
- Piac tér (felső szint) 
- Vármegyeháza kertje 
- Szent István tér sétány (Augusz Imre utcától a Mészáros Lázár utcáig) 
- A „Szüreti felvonulás” rendezvény útvonala: Bezerédj utca – Széchenyi utca (Wesselényi utcai keresztező-

déstől a Szent László utcai kereszteződésig – Szentgáli Gyula utca (Arany János utcától a Széchenyi utcá-
ig) – Szent László utca (Széchenyi utcától a Flórián utcáig) – Flórián utca 

1.2 Személyi hatálya 

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a szervező állományába tartozó, vagy vele (a rendezvény 
vonatkozásában) kapcsolatban álló munkavállalókra, alvállalkozókra és minden jogviszonyban álló személyre, 
valamint az 1.1. pontban meghatározott területen tartózkodókra a rendezvény ideje alatt. 

1.3 Időbeni hatálya 

A Tűzvédelmi Szabályzat időbeni hatálya 2015.szeptember 14-tól 2015. szeptember 21-ig terjed ki, vagyis ad-
dig az időpontig, míg a terület használata történik. 
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1.4 Tárgyi hatálya 

Jelen szabályzat tárgyi hatálya a 2015. szeptember 17-20 között megrendezésre kerülő „Szekszárdi Szüreti 
Napok 2015” rendezvényre vonatkozik. 

2. Tűzvédelmi ügyrend 
A tűzvédelmi ügyrend a szervezőkre, valamint az érintett közreműködők tűzvédelmi feladatait határozza meg. 

2.1 Tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai és kötelezettségei 

A rendezvény tűzvédelemért, a szabályok betartásáért a felelős szervező megbízása alapján a: 

• Felelős szervező 

• Közreműködő személyzet 

• A biztonsági szolgálat parancsnoka 

• Biztonsági szolgálat személyzete 

• Vendégek 

a felelősek a 2.3 fejezetben részletezett feladatok teljesítéséért. 

2.2 Nevesített feladatok 

2.2.1 Felelős szervez ő 

Egy személyben felelős a rendezvény tűzvédelméért. 

Tűzvédelmi feladata a rendezvényre vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesítése, valamint ezen törvé-
nyek, rendeletek, szabványok és szabályok betartatásának megkövetelése az 1.2. pontban felsorolt szemé-
lyektől. 

Ilyen irányú tevékenysége ellátása érdekében: 

• A rendezvény során a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – vonatkozó jogszabályokban, szabványok-
ban előírt – követelmények megvalósításához az anyagi fedezet biztosítása. 

• Kiadja a tűzvédelmi szabályzatot és a tűzriadó tervet, 

• Biztosítja, hogy a látogatói létszám függvényében a kiürítési feltételek a megnövekedett létszámnak 
megfelelő mértékben rendelkezésre álljanak, kiegészítésre kerüljenek. 

• A hatóság munkáját segíti, részükre a tájékoztatást az előírt határidőre teljesíti. 

• A rendezvény létesítése során a kialakítást az előírásoknak megfelelően végezteti el, eltérés esetén 
intézkedik. 

• A rendezvény ideje alatt betartja a tűzvédelmi illetve katasztrófavédelmi előírásokat, távollétében he-
lyettest bíz meg. 

• Az esetlegesen bekövetkező tűz esetén döntést hoz, végrehajtja a szükséges intézkedéseket. 

• A megtörtént tűzvédelmi oktatásokat dokumentáltatja. 

• Tűzvédelmi ügyekben szoros munkakapcsolatot tart a területileg illetékes Tolna Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Szekszárdi Kirendeltségével. 
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2.2.2 Közrem űködő személyzet feladatai 

• A rendezvény tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezet nincs, a feladatokat 
minden dolgozó a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott 
körben köteles elvégezni. 

• A tűzvédelmi feladatokban különös felelősség és feladat hárul a szervezőkre, a műszaki vezetőre és 
a biztonsági szolgálat vezetőjére. 

• A szervező és a védelemmel megbízott dolgozói a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szándékos, 
vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért felelősséggel tartoznak az érintett hatósá-
gok ellenőrzése során kiszabott bírságok tekintetében. 

• Ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési útvonalak megfelelő állapotát, vala-
mint a tűzoltóság felvonulási útvonalait a rendezvény területén. 

• A készenlétben tartott tűzoltó berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, 
amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék – berendezés cseréjéről a főszervezőn keresztül 
intézkedik 

2.2.3 A biztonsági szolgálat parancsnokának t űzvédelmi feladatai 

• .Gondoskodik az irányítása alatt lévő biztonsági személyzet, dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, intéz-
kedik a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megismertetéséről. 

• Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele, a főszer-
vező tájékoztatása azonnal! 

• Tűz esetén a tűzoltást vezető irányítása és utasítása szerint tevékenykedik. 

• A beosztása alatt lévő dolgozóktól, a vendégektől megköveteli a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak 
rájuk vonatkozó részeinek betartását. 

• A biztonsági vezető folyamatosan ellenőrzi, hogy a rendezvény területén tartózkodók száma ne ha-
ladja meg a megengedett befogadóképességet. 

• A rendezvény idején ellenőrzi az irányítása alá biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges tűz 
esetén irányítja és koordinálja a kiürítést. 

• Többször meggyőződik a kiürítési útvonalak járhatóságáról, a kijáratok megközelíthetőségéről. 

• A vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről. 

2.2.4 Biztonsági szolgálat személyzetének t űzvédelmi feladatai 

• A vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről. 

• Szolgálat során folyamatosan figyelemmel kíséri a tűzvédelmi előírások betartását, hiányosság ész-
lelése esetén azt saját hatáskörben megszünteti, illetve a hiányosság megszüntetésére intézkedést 
kezdeményez. 

• Az esetlegesen keletkezett tűz oltásában segítséget nyújt, segítik a személyek, anyagi javak menté-
sét, biztonságos helyre történő menekítését, a fegyelmezett helyzet fenntartását. 

2.2.5 Vendégek t űzvédelmi feladatai 

A vendégek kötelesek: 

• A tűzvédelmi szabályzat illetve a rendezvényre vonatkozó dokumentum használati, magatartási sza-
bályait betartani, 

• a dohányzási és egyéb magatartási szabályokat, tilalmakat betartani, 

• vészhelyzet esetén az irányítók utasításait betartani. 
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3. Általános el őírások 

3.1 Az Országos T űzvédelmi Szabályzat el őírásai 

• Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehető-
séget kell kialakítani, ezeket - napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító 
vagy utánvilágító - biztonsági jelekkel jelölni kell.  

• A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület 
bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen. 

• Az jelölések legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm. 

• A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési út-
vonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szüksé-
ges. 

• Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható. 

• Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára 
kialakított terület bármely pontján hallható legyen. 

• Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biz-
tosított, akkor annak kiegészítésére minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos 
hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani. 

• A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kiala-
kulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nél-
kül alkalmazni kell. 

• Az ülőhelyekkel tervezett szabadtéri rendezvény csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron be-
lül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési 
útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét sem: 

− a széksorok között haladva 15 m, 
− lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m, 
− lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m, 
− sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve 
− bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m. 

• A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a 
tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani 

• A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási létszám 
figyelembevételével számítás alapján kell méretezni. 

• Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, 
azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pont-
jait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén. 

• Ha önkéntes vállalás útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a ren-
dezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független 
hangosító eszközön keresztül kell megtenni a tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény be-
következésekor szükséges teendők ismertetésével 

• A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők mene-
külési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági sze-
mélyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglé-
téért a rendezvény szervezője felel. 
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• Szabadtéri rendezvényen 

− a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű, 
− az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű, 
− a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére egységenként 1 db 34 A, 183 B C tel-

jesítményű 

tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 

• A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését 
rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések 
nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat. 

3.2 A menekülési iránymutatásra, kordonozásra vonat kozó szabályok 

• Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztve-
vőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) 
kell biztosítani.  

• A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet. 

• Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehető-
séget kell kialakítani, ezeket – napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító 
vagy utánvilágító – biztonsági jelekkel jelölni kell. 

• A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület 
bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.  

• Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket a területileg illetékes tűzoltósággal egyeztetett helyen kell el-
helyezni.  

• A jelölések legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm legyen. 

• A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb lét-
számot alapul véve –biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartóz-
kodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. 

• A rendezvény területét jelölőszalaggal és vagy kordonnal kijelölni szükséges.  

• A fém kordonokat megfelelően rögzíteni szükséges. 

• Az út- és egyéb lezárásokhoz használt szalagkordonokat egy esetleges vészhelyzet esetén a mene-
külés érdekében a biztonsági személyzetnek kötelessége azonnal eltávolítani. 

3.3 A hangosításra vonatkozó szabályok 

• A rendező köteles gondoskodni arról, hogy rendelkezésre álljon a helyszínen olyan kihangosító esz-
köz (lehet a színpadon álló hangtechnika is, ha áramszünet esetén is megbízható áramellátással 
rendelkezik és állandó kezelőszemélyzet áll rendelkezésre), amit az esetleges esemény során a 
szervező a nézőközönség és a biztonsági személyzet irányítására fel tud használni. 

• A rendezvény esetében a színpad hangosítási technikája mellett három darab kézi kihangosító 
(megafon) készenlétbe tartása szükséges a jelen dokumentumban megjelölt helyeken. 

• Ezekkel a megafonokkal vészhelyzet esetén lehetőség van információkat, utasításokat adni. 

3.4 A kiürítésre vonatkozó szabályok 

• A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb lét-
számot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tar-
tózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.  

• A szabadtéri tömegrendezvény veszélyeztetett területeit, valamint a kiürítendő terület nagyságát a 
tűzvédelmi szakhatósággal történt előzetes konzultáció alapján kell meghatározni. 

• A veszélyeztetett terület 40 méteres körzetének, vagy a tűzvédelmi szakhatóság által megállapított 
terület kiürítését kell biztosítani az előírt normaidőn belül. 
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3.5 Dohányzás 

• Tilos a dohányzás: sátrak, vendéglátó egységek és a színpad egész területén, kivéve az erre kijelölt 
területeket. 

• Dohányzóhelynek olyan területet kell kijelölni, ahol a dohányzás, veszélyeztetés nélkül megenged-
hető. 

• A dohányzóhelyeken "DOHÁNYZÓHELY" feliratot és nem éghető anyagból készült hamutartót kell 
elhelyezni 

3.6 Közlekedési és menekülési utak, területek 

a) A területen a közlekedési utakat, –menekülés céljára szolgáló utakat és területeket teljes szélessé-
gében és állandóan szabadon kell tartani. 

b) A területen, annak helyiségeiben és szabad területein található valamennyi villamos berendezés 
kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószerkezetét, tűzvédelmi berendezéseket, továbbá tűzoltó készülé-
keket 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 sza-
bad.  

d) A menekülésre használható utak: 

Szüreti felvonulás esetében:  

Helyszín Menekülési útvonalak 

Béla király tér 

• Munkácsy utca felé 
• Bartina utca felé 
• Babits utca felé 
• Vörösmarty utca felé 
• Bezerédj utca felé 
• Garay tér felé 
• Piactér felé (Vármegye háza északi oldala 

mellett) 

Bezerédj utca 

• Béla király tér felé 
• Bezerédj utcai parkoló felé 
• Iparos udvar felé 
• Széchenyi utca felé 
• Bezerédj utca NAV épülete felé 

Széchenyi utca 

• déli irányba a kórház felé 
• északi irányba a PTE-IGYFK épülete felé 
• Szentgáli Gyula utca felé 
• Ybl Miklós utca felé 
• Széchenyi utca 55-57. átjárón keresztül az 

Iparos udvar felé 
• A Földhivatal melletti, illetve a Találka térre 

vezető átjáró felé 
• Szent István utca felé 
• Garay tér felé 
• Garay udvar felé 
• Piactér felé 
• Széchenyi utca páros oldalán található átjá-

rókon keresztül a Kiskorzó tér felé 

Szentgáli Gyula utca • Arany János utca felé 
• Széchenyi utca felé 

Szent László utca 

• Nyugati irányba a Flórián utca felé 
• Széchenyi utca felé 
• Kossuth Lajos utca felé 
• Csonka utca felé 
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Flórián utca 
• Béla király tér felé 
• Szent László utca felé 
• Vörösmarty Mihály utca felé 

Szent István téren megrendezett események esetében:  

Szent István tér 4 sávos út 

• Babits Mihály Kulturális Központ irányába 
• Prométheusz Park felé 
• Arany János utca felé 
• Mikes utca felé 
• keleti irányba a Mészáros Lázár és Holub 

József utcák felé 
• Széchenyi utca felé 
• Augusz Imre utca felé 

Fasor 

• Prométheusz Park felé 
• Szent István utca 4 sávos út felé 
• keleti irányba a Múzeum felé 
• északi irányba a BMKK mellett a Wosinsky 

ltp. felé 

Béla király téren megrendezett események esetében:  

• Munkácsy utca felé 
• Bartina utca felé 
• Babits utca felé 
• Vörösmarty utca felé 
• Bezerédj utca felé 
• Garay tér felé 
• Piactér felé (Vármegye háza északi oldala mellett) 

Piactéren megrendezett események esetében  

• Várköz felé 
• Garay tér 
• Béla király tér felé 

Vidámpark és gyermekjátszó esetében:  

Helyszín Menekülési útvonalak 

Kiskorzó tér 

• Liszt Ferenc tér felé 
• Széchenyi utca felé (átjárókon keresztül) 
• Augusz Imre utca felé 
• SPAR áruház felé 

Prométheusz Park 

• Babits Mihály Kulturális Központ felé 
• Szent István tér felé 
• Augusz Imre utca felé 
• 160 lakásos társasház felé 
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Bezerédj utca - Vagyonkezel ő épülete el őtti terület – Garay tér esetében:  

Helyszín Menekülési útvonalak 

Bezerédj utca 

• Béla király tér felé 
• Bezerédj utcai parkoló felé 
• Iparos udvar felé 
• Széchenyi utca felé 
• Bezerédj utca NAV épülete felé 

Vagyonkezelő épülete előtti terület 
• Béla király tér felé 
• Bezerédj utca felé 
• Garay tér felé 

Garay tér 

• Béla király tér felé 
• északi irányban a Várköz felé, illetve a Garay 

udvar felé 
• déli irányba a Bezerédj utca mögötti parkolók 

felé az átjárókon keresztül 
• keleti irányba a Széchenyi utca felé 

Liszt Ferenc tér esetében:  

• Szent István tér felé 
• Augusz Imre utca felé 
• Prométheusz Park felé 
• Széchenyi utca 
• Kiskorzó tér felé 

3.7 Villamos berendezések 

• Villamos berendezés létesítését és szerelését, javítását csak villamos szakemberrel szabad végez-
tetni.  

• A létesítést és szerelést, javítást végző szakember köteles az elvégzett munkáról írásos nyilatkoza-
tot adni. 

• Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni. 

• A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hő-
szigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

• Gondoskodni kell, hogy a villamos berendezések, kapcsolók stb. az előírás szerinti megjelöléssel 
legyenek ellátva. 

3.8 Világító berendezések 

• A rendezvény területén olyan világító berendezéseket kell elhelyezni, amelyek a terület általános 
megvilágítására alkalmasak.  

• A világítási hálózat legyen üzemeltethető generátoros megtáplálással amennyiben a normál villamos 
hálózat nem üzemképes. 

• A világítótestek megfelelő fényerővel kell rendelkezzenek. 

•  A hálózati illetve a generátoros átváltó kapcsolót biztonságos helyen kell elhelyezni, a felügyelő 
személyzetet a szerkezet működtetésére ki kell oktatni. 

• Reflektorokat (fényvetőket) kell elhelyezni a fontosabb nevesített területeken olyan számban, hogy a 
megfelelő megvilágítási érték rendelkezésre álljon. 

• Ezek a reflektorok (fényvetők) biztosítják az iránymutató jelzések megvilágítását is. 

• A létesítést és szerelést, javítást végző szakember köteles az elvégzett munkáról írásos nyilatkoza-
tot adni. 
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3.9 Tűzoltó berendezések, eszközök, készülékek 

• A tűzoltó készülékeket olyan helyen kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén könnyen hozzáférhetők le-
gyenek. 

• A területen legalább 1-1 darab az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban 
és szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készülékeket kell elhelyezni és jelölni. 

− felállított étkes pavilonok és sátrak védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 
183B C 

− A Borudvarban felállított minden második borkóstoló pavilonba 1 db 34 A, 183 B C 
− A mutatványos játékok kezelőhelyén egységenként 1 db 34A, 183 B 
− Az autó kiállítás területére 3 db 34A, 183B 
− öltözőkbe egységenként, minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A  
− színpadokon egységenként, minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A 

• A tűzvédelmi felszereléseket, tűzcsapokat, eszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően sza-
bad használni.  

3.10 Tüzivíz 

• A rendezvény területén 

− 11 db föld feletti tűzcsap 

− 1 db föld alatti tüzivíz tárolótalálható. 

• A tűzcsapot jogosultséggal rendelkező szakcéggel vagy a vízközmű szolgáltatóval a rendezvényt 
megelőzően felül kell vizsgáltatni.  

• A működőképességről és a vízhozamról a jogosítvánnyal rendelkező szakcég vagy a vízközmű 
szolgáltató írásban köteles nyilatkozni 

• A vízforrásokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, eltorlaszolni azt még átmenetileg sem szabad. 

3.11 Tűzveszélyes tevékenység 

• A rendezvény területén tűzveszélyes tevékenység csak a kialakítás és esetleg a levonulás esetén 
folytatható, tehát a rendezvény közben lehetőleg nem. 

• Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat. 

• Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával 
rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott 
személy végezhet. 

• A rendezvény közben szükséges alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a rendezvény szervezői 
engedélyezhetik, az általuk ellenjegyzett engedély útján.  

• A tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedély engedélyadója felelős, hogy az engedély-
ben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a munkavégzés helyén a tűz, bizton-
sággal megelőzhető legyen. 

• A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó fel-
szerelést, készüléket köteles biztosítani. 

• A vendéglátóhelyek területén a nyílt lánggal üzemelő berendezésekre vonatkozó előírásokat külön 
fejezet tartalmazza.  

3.12 Konyhai berendezések a vendéglátó sátrakban/pa vilonokban 

a) Gázüzemű: 

− Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú berendezést szabad használni. 
− Az állandó felügyelet nélkül üzemelő, éghető gázzal üzemeltetett tüzelőberendezés olyan érzékelő 

és korlátozó szerkezettel kell felszerelni, amely meghatározott biztonsági határérték elérésekor az 
üzemeltetést megszünteti. 

− A tüzelőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre 
szabad bízni. 
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− A tüzelőberendezés, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell meg-
tartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet 
a legnagyobb hő-terheléssel történő üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási 
veszélyt. 

− A tüzelőberendezés használata során az adott területen rendelkezésre kell álljon az ott keletkezett 
tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék. 

− Gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnyel és megfelelő állapotú, repedésmentes 
tömlővel üzemeltethető.  

− A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilinccsel kell rögzíteni.  
− Csak kereskedelmi forgalomból származó, tehát minősített gázfőző (gázégő, zsámoly) berendezés 

használható, amely rendelkezik nyomásszabályzóval (visszaégés-gátló), thermoelemes égésbiztosí-
tóval vagy elzáró (szabályozó) szerelvénnyel.  

− Tartalék PB-gáz palack tárolása a rendezvény területén nem javasolt, a kiürült palackokat a rendez-
vény területéről el kell szállítani. 

− A fentiek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervezőknek ellenőrizni szükséges.  
− Nem megfelelő eszközök megléte esetén annak használatát a szervezőknek meg kell tiltani!  

b) Szilárd tüzelés ű 

− A főzőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között 
olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag fe-
lületén mért hőmérséklet a legnagyobb hő-terheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az 
éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

− A főzőberendezés felügyelete csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre 
bízható. 

− A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű főzőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó 
anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni. A tűz meggyújtásához tűzveszélyes folyadékot használ-
ni 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 salaktá-

rolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni. 
− Főzőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz-vagy robbanásveszélyt ne 

jelenthessen 
− Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet. A tároló hely 5 méte-

res körzetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS. A tároló helyet úgy kell kije-
lölni, 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 megkez-
deni. 

− a tüzelés, helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyek-
kel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. (megfelelő oltóképességű, ellenőrzött 
tűzoltó készülék és vödörben víz) 
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3.13 Tűzvédelmi dokumentációk 

• A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített dossziéban kell gyűjteni. 

• Az iratgyűjtőbe kell elhelyezni: 

− a Tűzvédelmi Szabályzatot és Tűzriadó tervet 
− a zenés-táncos rendezvényelemek biztonsági tervét, 
− a rendezvény egészére vonatkozó biztonsági intézkedések dokumentumot, 
− a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit, 
− a kialakított villamos rendszer megvalósulási dokumentumait, annak megfelelőségét iga-

zoló nyilatkozatot, 
− az érintettek oktatásával kapcsolatos dokumentációt, 
− a tüzivíz hálózat megfelelőségét igazoló dokumentumot, 
− a tűzoltó-technikai eszközök nyilvántartását, ellenőrzésükről készült jegyzőkönyvet. 

• Az üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentumokat a felelős szervező köteles megőrizni és szükség 
szerint rendelkezésre bocsátani. 

• A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket, biztonsági tervet tartalmazó dokumentációt a 
rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését 
követően legalább egy évig meg kell őriznie 

• A rendezvényre vonatkozó jelen dokumentumot teljes egészében 

− az információs sátorban el kell helyezni, hogy az bárki számára rendelkezésre álljon. 
− a rendezvény/szervezők honlapján elektronikus formában (pdf.) is meg lehet jelentetni. 

4. Tűzvédelmi oktatások rendje, az oktatások f ő témakörei 

4.1 Oktatások rendje 

• Az érintett személyzet oktatásáról nyilvántartást kell vezetni, melyet szükség esetén az ellenőrző ha-
tóság részére be kell mutatni. 

• Az oktatások során ismertetni kell a rendezvényre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot, tűzriadó ter-
vet, valamint a zenés-táncos rendezvényelemek biztonsági tervét és a biztonsági intézkedéseket 

• A tűzvédelmi oktatásokat a felelős szervező vagy megbízottja köteles megtartani. 

4.2 Oktatások f ő témakörei 
− Jelen tűzvédelmi szabályzat előírásai.  
− A tűzriadó terv, a zenés táncos rendezvényelemek biztonsági tervének és a rendezvény 

egészére vonatkozó biztonsági intézkedések ismertetése.  
− A tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek. 
− A tűz esetén követendő magatartás. 
− A készenlétben álló tűzoltó készülékek használati előírásai. 
− A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei. 
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5. Speciális rész: a területek használati szabályai  

5.1 Információs sátor, támogatói és borkóstoló pavi lonok, pohár árusító faházak 

• A fent nevezett ideiglenes építményeket a rendezvény egészére vonatkozó dokumentumban részle-
tezett helyszíneken állítják fel. 

• A helyiségekben éghető anyagot, ill. éghető folyadékot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. 

• A helyiségekben tilos a dohányzás. 

• A tűz elleni védelem érdekében a fent nevezett helyiségekben egységenként, az ott keletkezett tűz 
oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a rendezvény egészére vonatkozó do-
kumentumban meghatározott helyeken. 

• A tűzvédelmi iratokat, a rendezvény egészére vonatkozó biztonsági intézkedéseket valamint a ze-
nés-táncos rendezvényelemekre vonatkozó biztonsági tervet az információs sátorban kell elhelyezni. 

• A sátrakban/pavilonokban és faházakban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szüksé-
ges anyagot és eszközt szabad tartani. 

• A helyiségekben az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell készenlétben 
tartani. 

• A kiépített villamos hálózatnak, a használt villamos készülékeknek és berendezéseknek meg kell fe-
lelni a vonatkozó szabványok előírásainak.  

• A kiépítendő villamos hálózatot a vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről írásban nyilat-
koznia kell a szerelést végzőknek 

• A területre gépjárművel rakodási céllal behajthatnak, de ott nem parkolhatnak. 

5.2 Vendéglátó sátrak/pavilonok 

• A vendéglátó sátrakban/pavilonokban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges 
anyagot és eszközt szabad tartani.  

• A vendéglátó sátrakban/pavilonokban csak az üzemeltetéshez tartozó személyzet tartózkodhat. 

• A vendéglátó sátrakban/pavilonokban dohányozni tilos. E tilalmat a vonatkozó szabvány előírásai-
nak megfelelő táblával, jól látható helyen jelölni kell. 

• a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 
183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 

• Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú gázüzemű és szilárd tüzelésű főző és sütő 
berendezést szabad használni. Az ezekre vonatkozó szabályokat jelen dokumentum 3.12. pontja 
tartalmazza. 

• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére 
tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. Csak a kijelölt tűzrakó helyeken megengedett a sza-
badban való tüzelés. 

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

• Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet. A tároló hely 5 méte-
res körzetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS. A tároló helyet úgy kell kije-
lölni, 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 megkez-
deni. 

• A tűz meggyújtásához tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad! Az éghető hulladékokból tü-
zet rakni tilos. 

• Szabadban a tüzelés, helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tarta-
ni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

• A menekülési útvonalakat még ideiglenesen sem szabad asztallal, székkel, egyéb tárggyal lezárni. 
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5.3 Színpadok 

• A színpadok csak minőségtanúsítással ellátott kivitelűek lehetnek. A felállítás/összeszerelés megfe-
lelőségét igazoló nyilatkozatot a helyszínen biztosítani szükséges. 

• A színpadok és környezetük teljes területén a dohányzás, nyílt láng és pirotechnikai eszközök hasz-
nálata tilos. E tilalmat a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő táblával, jól látható helyen jelölni 
kell. 

• A közlekedési és menekülési útvonalak állandó megvilágításáról, vész esetén megfelelő menekülési 
iránymutatásról gondoskodni kell. 

• A színpadok, hangosító eszközök, fénytechnikák villamos hálózatának, a villamos készülékeknek és 
berendezéseknek meg kell felelni a vonatkozó szabványok előírásainak. 

• A kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről 
írásban nyilatkoznia kell a szerelést végzőknek 

• A színpadokon és a környezetükben éghető anyagot, ill. éghető folyadékot ideiglenes jelleggel sem 
szabad tárolni. 

• A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, 
berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel törté-
nő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét. 

• Gyertya, nyílt lánggal üzemelő eszköz nem használható. 

• A tűz elleni védelem érdekében az ott keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell ké-
szenlétben tartani (minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű). 

• Az elektromos készüléket használat után ki kell kapcsolni (leválasztani a hálózatról). 

• Az egész terület menekülési útvonalait biztonsági jelekkel kell megjelölni.  

• A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület 
bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen. 

• A területre szükség esetén gépkocsival be lehet hajtani, de ott parkolni nem szabad. 

5.4 Öltözők sátrak 

• Az öltöző sátrakban a dohányzás tilos. E tilalmat a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő fel-
irattal, jól látható helyen jelölni kell. 

• A terület villamos hálózatának, a villamos készülékeknek és berendezéseknek meg kell felelni a vo-
natkozó szabványok előírásainak.  

• A kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről 
írásban nyilatkoznia kell a szerelést végzőknek. 

• A terület általános közvilágítását ki kell alakítani. 

• Éghető anyagot, ill. éghető folyadékot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. 

• Az egész terület menekülési útvonalait biztonsági jelekkel kell megjelölni.  

• A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület 
bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen. 

• A területre szükség esetén gépkocsival be lehet hajtani, de ott parkolni nem szabad. 
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5.5 Árusító sátrak 

• Az árusító sátrakban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és esz-
közt szabad tartani.  

• Az árusító sátrakban dohányozni tilos 

• Az árusító sátrakban egységenként 1-1 darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó ké-
szülékeket kell készenlétben tartani (minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítmé-
nyű). 

• A kiépített villamos hálózatnak, a használt villamos készülékeknek és berendezéseknek meg kell fe-
lelni a vonatkozó szabványok előírásainak.  

• A kiépítendő villamos hálózatot a vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről írásban nyilat-
koznia kell a szerelést végzőknek. 

• Gyertya, nyílt lánggal üzemelő eszköz nem használható. 

• Az árusító sátrakban és a környezetében éghető folyadékot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. 

• Az egész terület menekülési útvonalait biztonsági jelekkel kell megjelölni. A jelölések láthatóságát 
biztosítani kell, oly módon, hogy a kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható le-
gyen. 

• A területre a vállalkozók rakodási céllal behajthatnak, de ott nem parkolhatnak. 

5.6 Parkoló területek (nem a rendezvény területének  része) 

• A vendégek és a szervezők gépjárműveit a város kialakított parkolóhelyein kell elhelyezni. 

• A közlekedési utakat, valamint a kijáratokat szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még ideigle-
nesen sem szabad. 

• A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken gépjárműparkolót kialakíta-
ni nem lehet. 

• A parkoló területeken éghető folyadékot tárolni nem szabad. 

• A rendezvény területén parkolni csak a zenés-táncos rendezvényelemekre vonatkozó biztonsági 
tervben illetve a teljes rendezvényre vonatkozó biztonsági intézkedések dokumentumban részlete-
zett helyeken és időtartamokon belül szabad 

5.7 Autó kiállítás 

• Megfelelő nagyságú területet kell biztosítani a beavatkozó járművek közlekedésének zavartalansága 
érdekében. 

• A terület nyitvatartási időn túli őrzéséről gondoskodni kell. 

• A területen keletkező tűz oltására alkalmas ellenőrzött tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani: 
600 m2-enként 1 db 34A, 183B 

• A közlekedési utakat, valamint a kijáratokat szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még ideigle-
nesen sem szabad. 

• Az egész terület menekülési útvonalait biztonsági jelekkel kell megjelölni.  

• A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a kialakított terület bármely pontjáról leg-
alább egy jelölés látható legyen. 

• A területen csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. 

• Éghető anyagot, ill. éghető folyadékot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. 
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5.8 Vidámpark, gyermekjátszó terület 

• A területen csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. 

• A légvárak és mutatványos játékok elhelyezésénél megfelelő szélességű területet kell biztosítani a 
közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében és a beavatkozó járművek (mentő, rendőr, 
tűzoltó) részére (egyenes útszakasz esetében legalább 3,5 méter, kanyarban 6,8 méter)!  

• A környezetben található tűzcsapok környezetét 1 méter sugarú körben szabadon kell hagyni! 

• A területre a gyermekjátszót üzemeltető vállalkozó és munkatársai rakodási céllal behajthatnak, de 
ott nem parkolhatnak.  

• A tűz elleni védelem érdekében az ott keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell ké-
szenlétben tartani:  mutatványos játékok kezelőhelyén egységenként 1 db 34A, 183 B 

• Éghető anyagot, ill. éghető folyadékot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. 

• Valamennyi mutatványos berendezés megfelelőségi tanúsítása rendelkezésre áll a helyszínen ere-
deti vagy hiteles másolati példányban (fénymásolat nem megfelelő). A tanúsítás az üzemeltető ne-
vére került kiállításra, vagy az üzemeltető váltás átvezetésre került. a rendezvény területén csak 
megfelelő és érvényes dokumentációkkal rendelkező mutatványos berendezést szabad üzemeltetni. 

• A megfelelőséget tanúsító szervezet által hitelesített üzemeltetési naplók a helyszínen (kezelő helyi-
ségben) rendelkezésre kell álljanak. Az üzemeltetési naplót a szekszárdi helyszíni felállítást követő-
en az üzemeltető értelemszerűen ki kell tölti. A naplóban feltüntetni az előírásnak megfelelő szere-
lést, az üzemórák számát, valamint az üzemelés közben bekövetkezett esetleges hibákat és azok 
elhárítását. A berendezést csak megfelelően stabil talajra szabad felállítani. 

• A villamos szerelés és érintésvédelem szabványos kialakítású kell legyen, a felvett teljesítménynek 
megfelelő, a kábelek elvezetése nem okozhat balesetet. Mindezek a helyszínen ellenőrizhetőek. A 
bekötést csak villamos szakember végezheti, aki a munka megfelelőségéről írásban nyilatkozik (Ki-
vitelezői nyilatkozat). 

5.9 Szabadterek, területek 

• A szabad területeken éghető folyadékot felhasználni, tárolni nem szabad. 

• A rendezvény szabad terein tűz gyújtása tilos. 

• A nyitott területek rendjéről folyamatosan gondoskodni kell, különösen ide értve a menekülés céljára 
kijelölt területek akadálymentességének megfelelőségét. 

6.  Záró rendelkezés 

Jelen szabályzat alkalmazását, betartását és betartatását a mai nappal elrendelem: 

Szekszárd, 2015. szeptember 7. 

  ______________________________  

 Halmai-Nagy Róbert 
 BMKK igazgatója 
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12.  Tűzriadó terv 

A 30/1996.(XII.6.) BM. rendelet alapján a 

Babits Mihály Kulturális Központ 
által használatba vett 

Szekszárd Megyei Jogú Város 

7100. Szekszárd: 

• Szent István tér (Wosinsky Mór Megyei Múzeum sarkától a Széchenyi utca kereszteződéséig) 
• Mikes utca (Tolna Megyei Önkormányzat előtti útszakasz a Csokonai utca kereszteződéséig, a PTE-

IGYFK „E” épülete felöli út szabadon hagyásával. 
• Béla király tér teljes területe 
• Bezerédj utca a Béla király tértől a Relax Wellnes épületéig 
• Kiskorzó tér (Korzó áruház mögötti parkoló teljes területe) 
• Garay tér teljes területe (Béla király tértől a Széchenyi utcáig) 
• Prométheusz Park teljes területe 
• Augusz Imre utca (Szent István téri kereszteződéstől a 160 lakásos társasház vonaláig) 
• Arany János utca (Szent István téri kereszteződéstől a Csokonai utca kereszteződéséig) 
• Piac tér (felső szint) 
• Liszt Ferenc tér 
• Vármegyeháza kertje 
• Szent István tér sétány (Augusz Imre utcától a Mészáros Lázár utcáig) 
• A „Szüreti felvonulás” rendezvény útvonala: Bezerédj utca – Széchenyi utca (Wesselényi utcai ke-

reszteződéstől a Szent László utcai kereszteződésig – Szentgáli Gyula utca (Arany János utcától a 
Széchenyi utcáig) – Szent László utca (Széchenyi utcától a Flórián utcáig) – Flórián utca 

területeire az alábbi utasítást adom ki és alkalmazását elrendelem. 

1. A tűzjelzés módja, a t űzoltóság, valamint a területen tartózkodók riasztás i rendje: 

Bármely személy, aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, haladéktalanul köteles: 

• a környezetét hangos kiabálással riasztani, 
• a biztonsági szolgálatnak az eseményeket jelenteni, 
• tűz esetén a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel a tűz oltását – az önveszélyeztetettség mértéké-

ig – megkezdeni. 

2. A biztonsági szolgálat haladéktalanul köteles: 

• Jelenti az esetet felelős szervezőnek. 
• Segítséget nyújt a tűz oltásában illetve a továbbterjedés megakadályozásában, 
• Irányítja a személyek és az anyagi javak mentését, megakadályozza a pánik kialakulását, fegyelmet 

tart, 
• A kialakult helyzethez mérten gondoskodik a vagyonvédelemről. 

3. A létesítmény elhagyásának módja: 

• A területet, az azon lévő építményeket a szabályzat mellékleteként rendelkezésre álló menekülési 
útvonal szerint kell elhagyni. 

• A tűz által érintett terület elhagyása higgadtan, fegyelmezetten történjen, ügyelve a pánik elkerülésé-
re. 
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4. Tűz esetén szükséges tennivalók: 

A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezéséig a felelős szervező (és a biztonsági szolgálat) irányítása szerint 
történjen a tűz oltásának megkezdése. 

5. A felel ős szervez ő feladatai: 

• tájékozódik a veszélyhelyzetről,  
• utasításokkal látja el a biztonsági szolgálatot a közművek elzárásáról, egyéb műszaki teendőkről, 
• utasításokkal látja el a biztonsági szolgálat személyzetét az egyéb szükséges teendőkről, 
• irányítja a mentést és a tűzoltást a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig, 
• irányítja elsősorban a személyek, majd az anyagi javak mentését. 

6. A segít ők, biztonsági szolgálat feladatai: 

A biztonsági szolgálat vezetőjének irányításával, az utasításainak megfelelően, az önveszélyeztetés határá-
ig: 

• Ha a tűz olyan kicsi, hogy azt - önmaga veszélyeztetése nélkül - el tudja oltani, akkor a rendelkezé-
sére álló eszközökkel eloltja.  

• a veszélyeztetett övezetből az ott tartózkodók, majd az anyagi javak mentése, 
• a mentéshez szükséges közlekedési útvonalak biztosítása, 
• a tűzoltásra szolgáló eszközök (pl. tűzcsap) előkészítése, 
• a rendelkezésre álló felszerelésekkel a tűzoltás megkezdése, 

A helyszínre érkez ő hivatásos t űzoltóság vezet őjének utasításait mindenki köteles maradéktalanul 
betartani, illetve végrehajtani. 

7. Főbb veszélyforrások: 

• Villamos áramütés, melynek kiküszöbölésére végre kell hajtani a villamos rendszeren az 
áramtalanítást. 

8. A tűzoltáshoz felhasználható eszközök, készülékek: 

Tűzoltó készülékek: 

• A színpadok védelmére egységenként, minden megkezdett 50 m2 után, 1 db 34 A oltóképességű el-
lenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 

• Autókiállítás védelmére 600 négyzetméterenként 1 db 34 A, 183 B oltóképességű ellenőrzött tűzoltó 
készülékeket kell készenlétben tartani. 

• Vendéglátó sátrak/pavilonok védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A 183B C oltóké-
pességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 

• Elárusító sátrak/standok, pohárárusító faházak, információs sátor, támogatói sátrak/pavilonok vé-
delmére egységenként, minden megkezdett 100 m2 után 1-1 darab 1 db 34 A, 183 B C oltóképes-
ségű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 

• Borkóstoló pavilonok védelmére, minden második pavilonba, 1-1 db 1 db 34 A, 183 B C oltóképes-
ségű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 

• Vidámpark gyermekjátszó védelmére, mutatványos játékonként 1-1 darab 1 db 34 A, 183 B oltóké-
pességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 

Valamennyi tűzoltó készülék helyének jelölése szükséges utánvilágító táblával. 
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9.  Egyéb feladatok, követelmények: 

• Az eloltott vagy önmagától elaludt tüzet is jelenteni kell a felelős szervező részére 
• a káreset helyszínét az esetleges tűzvizsgálat megkezdéséig változatlanul kell hagyni. 
• A szabályzatot és a tűzriadó tervet mindenkor hozzáférhető helyen kell tartani: 

- 1 példány: Babits Mihály Kulturális Központ 
- 1 példány az információs sátorban 

Tűz esetén értesítend ő személyek jegyzéke: 

Felelős szervez ő:  Halmai-Nagy Róbert  Telefon: +36 20/9933-588 

Felelős szervez ő megbízottja:  Baumann Péterné  Telefon: +36 30/529 8-867 

További felel ős vezető:  Herrné Szabadi Judit:  Telefon: +36 30/2355-160 

Szekszárd, 2015. szeptember 7. 

  ______________________________  

 Halmai-Nagy Róbert 
 BMKK igazgatója 
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13.  TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV 

Sorszám: ……………………….. 

Oktatás helye: ................................................................................................................ 
Oktatás id őpontja: 201.... . év ................................. hó ............. nap 
Oktatásra kötelezettek száma: ...............fő 
Oktatáson résztvevők száma: ............... fő 

Oktatást végz ő neve: ..................................................................................................... 
beosztása: ..................................................................................................... 
végzettsége: .................................................................................................. 

Oktatás jellege: 
□ előzetes (alap) oktatás   □ rendkívüli oktatás 

Oktatásban részesültek: 

□ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvén 
folyamán bármely időpontban feladatot látnak el; 

□ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biz-
tonsági személyzet); 

□ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek 
(tűzoltó személyzet); 

□ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek 
(saját és külső szervezet esetén egyaránt). 

□ egyéb személyek (…………………….............................................................) 

Rendkívüli oktatás oka: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

Az oktatás rövid tartalma, tárgya: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le. 

..................................................... 

oktatást végző aláírása 
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A ............................ sorszámú Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv melléklete 

OKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK  

SORSZÁM NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYJÉS 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    

 



„Szekszárdi Szüreti Napok 2015” 

  72/80 

A ............................ sorszámú Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv melléklete 

OKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK  

SORSZÁM NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYJÉS 
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14. KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS 

Szabadtéri rendezvény: 

 
N a vizsgált rendezvény helyszínen tartózkodó személyek száma [fő], 
k a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége 
[fő/m/min] 

a kiürítés időtartamának meghatározása útvonalhossz alapján: 

 

ta1 a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok 
hossza alapján, percben (min), 
s1i a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől 
mérve méterben (m), 
v1i a számításba vett s1i útvonalszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min), 
n a számításba vett s1i-vel jelölt útvonalszakaszok száma (db). 

a kiürítés időtartamának meghatározása átbocsátóképesség alapján: 

 

tb a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességé-
nek átbocsátóképessége alapján, percben (min), 
s2i a szűkített keresztmetszetek eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb 
útvonal hossza, a szűkített keresztmetszethez legközelebb álló személytől mérve, méterben (m), 
v2i a számításba vett s2i útvonalakhoz tartozó haladási sebességek (m/min). 
N a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítése(ke)n menekülő személyek száma, (fő), 
k a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége (fő/m/min) 

Zárttérinek minősíthető építmény: 

Az ajtó átbocsátó képessége alapján: 

 

t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helységrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján 
percben (min), 
t1meg a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helységrész kiürítésének megengedett időtartama 
N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma, 
k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő /min  
x1 az N1 -hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m). 

Útvonalhossz alapján: 

 

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból, és haladási sebességből meghatározott idő percben 
Sil  a fenti útvonalon az egyes útszakaszok hossza, az egyenes útvonalon mérve méterben 
v i az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebesség 
t1meg az egyes útszakaszokhoz tartozó létszámsűrűségektől függően a meghatározott haladási sebesség (m/min) 
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Béla király téri színpad 

 
nézőtér: 24 40 ٭ méter (960 m2) 
létszámsűrűség: D=700 fő/960 m2 = 0,729 fő/m2 
nézőtér területén kívül: D=0,5 fő/m2 alatt lesz várhatóan 
színpad felöli részen: max. D=4 fő/m2 

 

kezdeti  szabad menekülési szélesség: 24 m + 24 m +40 m = 88 m 

 
S1 meghatározása: 

S1beton = 40 m 

Vmin meghatározása: 

Vbeton = 65,95 m/min 65,95 = 1,0 ٭ 1,0 ٭ m/min 

 

A kapott érték kisebb, mint 4 perc, így a kiürítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a kiürítés megfelelősége igazolt. 

  Színpad 
 

Keverő 
 

Szilárd burkolat (térkő) 
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Ízek utcája 

 

 

Jelmagyarázat: 

  Útlezárás      Tűzoltó készülék 

  Biztonsági őr      PB gázpalack 

  Menekülési út      Étkes sátor 

Mobil WC      Pohár árusító faház 

  Borok utcája pavilon      Menekülési útirányt jelző tábla 

  Ízek utcája pavilon     

 

kezdeti szabad menekülési szélesség: 20 m + 6,1 m = 26,1 m 

 

S1 meghatározása: 

S1beton = 6,1 m 
S1füves = 20 m 

3. 

4. 

9. 10
. 

1. 2. 

5. 

14. 
12. 

13. 

15. 

16. 

18. 

19. 

17. 

6. 

füves terület 

szilárd bur-
kolat 
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Vmin meghatározása: 

Vbeton = 11,45 m/min 11,45 = 1,0 ٭ 1,0 ٭ m/min 

Vfüves = 11,45 m/min 10,305 = 0,9 ٭ 1,0 ٭ m/min 

 

A kapott érték kisebb, mint 4 perc, így a kiürítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a kiürítés megfelelősége igazolt. 
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Szent István téri színpad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VIP terület (parkoló) 
 
 Öltöző sátor 
 
 Színpad 
 
 Keverő 
 
 Kordon 
 
 
 
 
 
 
Füves terület 
 
Szilárd burkolat 
 
nézőtér: 27 60 ٭ méter (1620) 
létszámsűrűség: D=5000 fő/1620 m2 = 3,08 fő/m2 
nézőtér területén kívül: D=0,5 fő/m2 alatt lesz várhatóan 
színpad felöli részen: max. D=4 fő/m2 

 

kezdeti menekülési szélesség: 27 m + 27 m +60 m = 114 m 
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S1 meghatározása: 

S1beton = 15 m 
S1füves = 12 m 

Vmin meghatározása: 

Vbeton = 11,45 m/min 11,45 = 1,0 ٭ 1,0 ٭ m/min 

Vfüves = 11,45 m/min 10,305 = 0,9 ٭ 1,0 ٭ m/min 

 

A kapott érték kisebb, mint 4 perc, így a kiürítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a kiürítés megfelelősége igazolt. 
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Piac téri színpad  

(zárttérinek minősíthető építmény vonatkozásában) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat 

  A terület határa    Színpad 

  Kordon     

Piactér első emelet szabad terület: 577,56 m2 
Várható legnagyobb létszám (állóhely): 600 fő 
Kijárat mérete: 18 m  
t1meg = 1 min 
Létszámsűrűség: 1,03 fő/m2 
Vízszintes haladási sebesség: 28 m/min 
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Az ajtó átbocsátó képessége alapján:  

 
Megállapítható, hogy, 

 
ezért az előírt idő alatt az épület kiüríthető. 

Útvonalhossz alapján: 

 

Megállapítható, hogy, 

 
ezért az előírt idő alatt az épület kiüríthető. 

Mivel a fedett piactér kijárattól mért, leghosszabb belső mérete 18 méter, a menekülés közben bejárandó útvonal 
sehol sem haladja meg a 28 métert, ezért az előírt idő alatt az épület a szabadba közvetlenül kiüríthető. 


