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BEVEZETÉS
Jogszabályi háttér
A „Szekszárdi Szüreti Napok 2016” (továbbiakban rendezvény) biztonsági terve
− a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 8. §-a,
− az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ) 207-218. §-a,
− a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015.
március 5-én kiadott Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TVMI) – Kiürítés,
− a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015.
július 15-én kiadott Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TVMI) - Szabadtéri
rendezvények,
− a rendezvények egészségügyi biztosításáról szóló 5/2006. (II.7) EüM
rendelet 2. számú melléklete,
alapján került kidolgozásra.
A biztonsági terv célja
A „Szekszárdi Szüreti Napok 2016” rendezvényeinek biztonságos lebonyolításához szükséges tűzvédelmi, egészségügyi biztosítási előírások, valamint tűz és
egyéb káresemény, viharos időjárás esetén szükséges cselekvési rend meghatározása.
A biztonsági terv hatálya
A biztonsági terv hatálya kiterjed a „Szekszárdi Szüreti Napok 2016” (2016.
szeptember 15-18.) szervezésében, lebonyolításában részt vevő valamennyi személyre, szolgáltatóra, fellépőre és a rendezvény látogatóira.
A rendezvény rendeltetése
Zenés, táncos szabadtéri rendezvény, valamint gasztronómiai bemutató, kiállítás és vásár.
Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvény az OTSZ 4. § 72. pont szerint.
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1.
1.1

A BIZTONSÁGI TERV ALAP INFORMÁCIÓI

A rendezvény megnevezése

„Szekszárdi Szüreti Napok 2016”
1.2

A rendezvény időpontja

2016. szeptember 15-18.
1.3

A rendezvény szervezője

Babits Mihály Kulturális Központ
7100 Szekszárd, Szent István tér 10-28.
Képviselője: Halmai-Nagy Róbert igazgató
Elérhetősége: +3620 993 3588
1.4

Társrendezők

Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft
Képviselője: Herrné Szabadi Judit
Elérhetősége: +36 30 235 5160
1.5

A szervezésért felelős személy neve és telefonszáma

Halmai-Nagy Róbert igazgató – minden esemény vonatkozásában.
Elérhetősége: +36 20 993 3588
Herrné Szabadi Judit a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. ügyvezetője a „Borok
utcája” vonatkozásában.
Elérhetősége: +36 30 235 5160
1.6

Hivatalos Személyek
1.6.1

A rendezvény felelős vezetője

Halmai-Nagy Róbert a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója
Elérhetősége: +36 20 993 3588
1.6.2

További felelős vezetők

Keszthelyi Szabolcs
Szekszárdi Vendéglátósok Kerekasztala képviseletében az „Ízek utcája” vonatkozásában.
Elérhetősége: +36 20 929 3520
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1.7

A rendezvény biztosításában közreműködő szervezet

Véd Pajzs Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7100. Szekszárd, Mátyás király u. 74.
Rendőrhatósági engedély száma: 17010-822/1712-3/2014 Szv.
Adószám: 23169465-2-17
Cégjegyzékszám: 9318364282
Képviselője: Adorján Zoltán
Elérhetősége: +3670/4334453
1.7.1

A rendezvény biztonsági személyzete

Véd Pajzs Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. őrző védő feladatokat
ellátó személyzete valamint képzett rendezvénybiztosító személyzete.
1.7.2

Biztonsági személyzet megkülönböztető jelzése

Fekete színű, két részes formaruha. Megkülönböztető mellény: fényvisszaverő
csíkokkal ellátott, neon sárga és neon narancs színösszetételű, mell részen sorszámozott kitűző „Véd Pajzs Kft, Személy- és vagyonőr” felirattal, hátán
„SECURITY” felirat sorszámmal 001-010-ig.
1.7.3

Összekötő személy

Baumann Péterné
Elérhetősége: +36 30 529 8867
1.8

A biztonsági terv készítője

Bárczy Levente
Bárczy és Társa Mérnöki Kft.
Elérhetősége: +36 30 226-4373
barczy.levente@barczykft.hu
1.9

A kiürítési vizsgálat készítője:

Dunamenti Tűzvédelmi Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
2131. Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33.
Elérhetősége: +36 27 345 217
Fax: +36 27 345 074
godcenter@dunamenti.hu
(A fenti vizsgálat eredményét a szervező külön dokumentumként csatolja a biztonsági tervhez.)
1.10 A rendezvény honlapja
www.szekszardiszuretinapok.hu
A biztonsági terv elektronikus formában letölthető a rendezvény hivatalos honlapján.
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2. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNEI, TARTALMI LEÍRÁSA ÉS
FORGATÓKÖNYVE
2.1. A rendezvény helyszínei
A „Szekszárdi Szüreti Napok 2016” a következő szabadtéri helyszíneken valósul
meg.

Időpont

Helyszín
Szent István tér és 4 sávos út
(Széchenyi utcai kereszteződéstől a
Mészáros Lázár utcai kereszteződésig)

Terület
nagysága
2
(m )

A rendezvény jellege

~8186,87

Kézműves kirakodó vásár
Vendéglátás
Színpadi rendezvények
Kiállítások

Babits Mihály Kulturális Központ
(BMKK)

-

Színházi előadás

2016. szeptember 15-18.
(csütörtök – vasárnapig)

Matiné
Liszt Ferenc tér

~1682,07

Művészetek Háza

-

Kirakodó vásár
Kiállítás
Vendéglátás

Béla király tér (teljes területe)

~9745,33

Színpadi rendezvények
Kézműves kirakodó vásár
Előadások

Vármegye háza

~1777

Gyermekműsor - játék
Színpadi műsorok

Belvárosi Plébánia

-

Prométheusz Park
Kiskorzó tér (Korzó áruház mögötti
parkoló)
Bezerédj –Széchenyi – Szent László
utcák
Dózsa György utca
Mindösszesen:

Borszeminárium

~4458,39
~1366

Vidámpark, gyermekjátszó⃰

-

Szüreti felvonulás

-

Véradás

~27215,66
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2.1.1. Béla király tér
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 drótmerevítéssel vannak megerősítve.

3 darab pohár árusító faház
•

Mérete: 2,4 x 3 méter

4 db étkes sátor
•
•

ponyva tetejű árusító hely, illetve sátor (mérete változó, nem tömegtartózkodásra létesül)
termékelhelyezésre, árusításra, vásárlói jelenlétre alkalmas felületeinek szélessége: 1-1,5 méter

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

Mobil WC-k
Színpad
•
•

Méret: 8 x 8 m
a színpad fölé acél szerkezetes, ponyva-borítású tetőt emelnek, melynek
funkciója az időjárás elleni védelem mellett a világítástechnika tartószerkezete.

Műanyag székek
•

A színpad elé 195 db műanyag széket telepítenek, melyeket a nagyobb nézőszámú eseményeknél a helyszínről eltávolítanak.
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2.1.2. Vármegyeháza
Műanyag székek
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.
1 darab öltözősátor
•
•
•

Vármegyeháza kert, Béla téri színpad mögött
Mérete: 6 x 9 méter
acélszerkezetű, ponyva borítású sátor (kizárólag a fellépők számára)

A helyszínrajzot az 9.1. számú melléklet tartalmazza.
2.1.3. Bezerédj u - Béla király tér- Garay tér
Kézműves kirakodó vásár
•
•

árusító standok (ponyva tetővel)
termékelhelyezésre, árusításra, vásárlói jelenlétre alkalmas felületeinek szélessége: 1-1,5 méter

A helyszínrajzot a 9.1. és a 9.2. számú melléklet tartalmazza.
2.1.4. Szent István tér, Szent István tér négysávos út, Szent István tér sétány
Kézműves kirakodó vásár
•
•

árusító standok (ponyva tetővel)
termékelhelyezésre, árusításra, vásárlói jelenlétre alkalmas felületeinek szélessége: 1-1,5 méter

Civil szervezetek bemutatkozó sátrai
•

ponyva borítású sátrak (nem tömegtartózkodás céljára épülnek).

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:
•

Méret: 6 x 9 m (nem tömegtartózkodás céljára épül).

9

Szekszárdi Szüreti Napok 2016

2.1.5. Liszt Ferenc tér
Kézműves kirakodó vásár
•
•
•

árusító standok (ponyva tetővel)
4 darab „street food” autó
termékelhelyezésre, árusításra, vásárlói jelenlétre alkalmas felületeinek szélessége: 1-1,5 méter

2.1.6. Szent István tér sétány
Civil szervezetek bemutatkozó sátrai
•

ponyva borítású sátrak, pavilonok (nem tömegtartózkodás céljára épülnek)

2.1.7. Kiskorzó tér
Mutatványos játékok
2.1.8. Prométheusz park
Gyermekjátszó légvárai
A helyszínrajzot az 9.2. számú melléklet tartalmazza.
2.1.9. Szüreti felvonulás (Bezerédj u. – Széchenyi u. – Szent László u.)
A szüreti felvonulás 2016. szeptember 17. (szombat) 15
szeptember 17. (szombat) 1700 óráig tart.

00

órától 2016.

A felvonulás útvonalát az 9.3. számú melléklet tartalmazza.
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2.2. Útlezárások
Az érintett hatóságok és a lakosság irányába a bejelentést meg kell tenni, az
Önkormányzat közterület-foglalási engedélyét meg kell kérni. A lezárandó területeket
az ott parkoló autósoknak a lezárás kezdete előtt egy órával el kell hagyni.
Terület
Szent István tér 4 sávos út (Arany János
utcai kereszteződéstől
a Mészáros Lázár utcai
kereszteződésig,
a PTE IGYFK „E” épület felöli út szabadon
hagyásával.
Zeneiskola – OTP sarok
Arany J. utca – Augusz
I. utca kereszteződése
( A gimnázium sarkától
a 160 lakásos előtti
parkoló vonaláig)
Béla király tér, Bíróság
előtti terület, buszforduló
Béla király tér, Polgármesteri Hivatal előtti
parkoló
Béla király tér teljes
területe (Bartina ABCtől az Okmányirodáig)
Bezerédj utca: Zsákutca
(Okmányirodától, illetve
csütörtöktől a parkoló
lejáratától Bartina ABCig)
Korzó mögötti parkoló

Tervezett program

Lezárás kezdete

Lezárás vége

Nagyszínpad

2016. szeptember
00
15. (csütörtök) 04
órától

2016. szeptember
00
19. (hétfő) 05 óráig

Kirakodó vásár

2016. szeptember
00
15. (csütörtök) 04
órától

2016. szeptember
00
19. (hétfő) 05 óráig

Útlezárás
Kivéve: megkülönböztető jelzést használók

2016. szeptember
00
15. (csütörtök) 04
órától

2016. szeptember
00
19. (hétfő) 05 óráig

Borok utcája, Ízek
utcája
Kiemelt támogatói
sátrak
Színpadi programok
Vendéglátó sátrak
Boros pavilonok

Színpadi programok
Vendéglátó sátrak

Vidámpark

Garay tértől a Béla
király térig

Kirakodó vásár

Prométheusz park

Légvárak

Széchenyi utca ÁNTSZ
Székház és Kála áruház közötti szakasz

Forgalom elöl elzárva!
Kivéve: autóbusz,
megkülönböztető jelzést használók, TAXI
A Kála sarkánál félpályás zárással hívjuk fel
a figyelmet, hogy a
Lottózótól le van zárva.

2016. szeptember
00
13. (kedd) 05
órától
2016. szeptember
00
13. (kedd) 05
órától
2016. szeptember
00
13. (kedd) 05
órától
2016. szeptember
00
13. (kedd) 05
órától
2016. szeptember
00
14. (szerda) 12
órától
2016. szeptember
00
15. (csütörtök) 06
órától
2016. szeptember
00
13. (kedd) 06
órától
2016. szeptember
00
16. (péntek) 18
órától
(A szombati piac
idejére az útzár
feloldásra kerül)

2016. szeptember
00
19. (hétfő) 24 óráig
2016. szeptember
00
19. (hétfő) 24 óráig
2016. szeptember
00
19. (hétfő) 24 óráig

2016. szeptember
00
19. (hétfő) 24 óráig

2016. szeptember
00
19. (hétfő) 16 óráig
2016. szeptember
00
19. (hétfő) 12 óráig
2016. szeptember
00
19. (hétfő) 20 óráig

2016. szeptember
00
18 (vasárnap) 24
óráig
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Szent István tér sétány
a Bíróságtól a Múzeumig

Civil szervezetek bemutatkozása
Gyermekjátszó foglalkozások

Liszt Ferenc tér (Korzó
előtti tér)

Kirakodó vásár
„Street food” autók”

Várköz a Rendőrségtől
a Garay térig

-

2016. szeptember
00
15. (csütörtök) 08
órától

2016. szeptember
00
18 (vasárnap) 24
óráig

2016. szeptember
00
15. (csütörtök) 04
órától
2016. szeptember
00
16. (péntek) 06
órától
(A szombati piac
idejére az útzár
feloldásra kerül)

2016. szeptember
00
18 (vasárnap) 24
óráig
2016. szeptember
00
18 (vasárnap) 03
óráig

Szüreti felvonulás útvonalán:
Terület

Lezárás kezdete

Lezárás vége

Béla király tér,
Bezerédj utca

2016. szeptember 13.
00
(kedd) 05 órától

2016. szeptember 19.
00
(hétfő) 24 óráig

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

2016. szeptember 17.
00
(szombat) 14

2016. szeptember 17.
00
(szombat) kb. 17

Dr. Szentgáli
Gyula u.

2016. szeptember 17.
00
(szombat) 14

2016. szeptember 17.
00
(szombat) kb. 17

Szülészettől az
ÁNTSZ Székházig

2016. szeptember 17.
00
(szombat) 14

2016. szeptember 17.
00
(szombat) kb. 17

Széchenyi u.
ÁNTSZ Székház
és Kála Áruház
közötti szakasz

2016. szeptember 16.
00
(péntek) 18 órától

2016. szeptember 18
00
(vasárnap) 24 óráig

Megjegyzés
Szüreti felvonulás gyülekezési hely. 2 fő biztonsági őr segít.
Szüreti felvonulás útvonala.
A nagy csomópontok
lezárását a Rendőrség
végzi, a kis becsatlakozási pontok zárását 1-1
fő biztonsági őr a polgárőrség segítségével
felügyeli.
A szüreti felvonuláshoz
való becsatlakozás
biztosítását 1 fő biztonsági őr segíti.
A szüreti felvonuláshoz
való becsatlakozás
biztosítását 1 fő biztonsági őr segíti.
Forgalom elől elzárva.
Kivéve: taxi és megkülönböztető jelzést
használók, és helyi
buszjárat. 2016. szeptember 17 (szombat)
00
00
04 órától 13 óráig az
útzár feloldva!

2.3. A be- és kiléptetés rendszere, az aktuális létszám meghatározása
A rendezvény ingyenesen látogatható (kivétel a Babits Mihály Kulturális Központ színháztermében bemutatandó előadások), beléptetés nincs, így a létszámadatok meghatározása becslés alapján történhet. A rendezvény egész területén egyidejűleg tartózkodó látogatók száma maximálisan 20000 fő.
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2.4. A rendezvény részletes programja
Felelősséggel kijelenthető, hogy az esemény mentes minden előzetes fenyegetettségtől, faji, vallási, politikai és egyéb konfliktustól,
jellegéből adódóan békés, fesztivál hangulatú esemény.
Szeptember 15.
csütörtök

Helyszín/időpont

Szeptember 16.
péntek
00

Szent István téri színpad

21 Omega koncert

Szeptember 17.
szombat
00

18 Hooligans

00

10 Tücsök Zenés Színpad.
Gyermekműsora

00

11 Mozgás és harcművészeti bemutató

00

14 Bartha Tóni Bábszínháza

00

15 Junior Stars Big Band

21 30 Y zenekar
10 Mozgás és harcművészeti bemutató

00

00

14 -17 Szeretet Lángja

30

10 Gyermekszínjátszók
bemutatkozása

11 Bartha Tóni Bábszínháza
13 Település bemutatkozik

00

16 Borrendi avatás

30

17 Folklórműsor - Szüreti
pár választása

00

20 Csurgó Zenekar

00

22 ByeAlex és a Slepp

00

24 Ferenczy György és a
Rackajam
00
00
13 -14 Mondschein Német
Nemzetiségi Kórus és vendégei

16 Ifjúsági Fúvós Zenekar
Béla Király téri színpad

30

00

00

00

00

00

19 Alisca BB
17 Örökség Gála
20 Emílio
21.00 Cimbaliband

22 Operaházi Borlovagok
24 Fehérvári Gábor Alfréd
„Freddie”

Vármegyeháza udvari
színpad

Szeptember 18.
vasárnap

00

19 Tücsök Zenés Színpad
koncertje

00

30

00

17 Zsikó
00

19 Rudán Joe

30
00

00

18 Háj come Beck
30

19 Fűszeres Trió koncert
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Szeptember 15.
csütörtök

Helyszín/időpont

Szeptember 16.
péntek

Szeptember 17.
szombat

Szeptember 18.
vasárnap

00

18 Grecsó Krisztián: Jelmezbál – könyvbemutató
00

18 PAD lapszámbemutató
Komjáthyak + Art Contact

00

20 Szekszárdi Gitárkvartett
és Wessely Ágnes zenés
előadása - közreműködik
Rubányi Anita

Vármegyeháza kávézó

00

Vármegyeháza kert

00

00

10 –18 Molyolda

00

10 –18 Molyolda

Borudvar és Ízek utcája
00

00

00

18 – 01

Béla király tér

00

00

14 – 01

00

00

11 – 01

00

17 Ünnepélyes megnyitó
Bezerédj, Széchenyi,
Szent László

00

00

11 – 24

00

00

12 -18 Csúzlizda

00

12 -18 Csúzlizda

00

15 Felvonulás
00

Kulturális Központ
Színházterem

19 Experidance

Kulturális Központ
Rendezvényterem

17 Magyar borhoz magyar
nóta
Szekszárdi Nótakedvelő Klub

Kulturális Központ
kiállítások

Márványterem: Bonyhádi Képzőművész kör kiállítása
Bakta terem: Retkes Tamás fotókiállítása

00

11 Szalóki Ági gyermek
koncert

00

19 Muslincák

00

Mozi előtér: Kiállítás
Fiatalok utcája: Kiállítás
00

11 Az autentikus népművészet jelene a kortárs művészetek
mellett Tolnában

Művészetek Háza

Borszeminárium
Belvárosi Plébánia

00

00

00

17 , 18 , 19

00

00

00

00

16 , 17 , 18 , 19

00

00

00

00

16 , 17 , 18 , 19
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Béla tér, Garay tér, Szent
István tér, négysávos út
OTP előtt, Liszt Ferenc
tér
Prométheusz Park,
Kiskorzó tér
Dózsa Gy. utca

Kézműves kirakodó vásár
00

00

09 – 23

00

00

09 – 23

00

00

09 – 23

00

09 – 24

09 – 23

00

00

00

00

Vidámpark és gyerekjátszók
00

00

16 – 24

00

00

14 – 24

00

09 – 24
00

00

Véradás 14 -17
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3. A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN
KÖZREMŰKÖDŐK TEVÉKENYSÉGE
Veszélyhelyzet és kiürítés esetén a feladataikat a 6. és 7. fejezet tartalmazza
3.1. A rendezvény felelős szervezője
− Elvégzi a Rendeletben és az OTSZ-ben foglalt feladatokat.
− Megszervezi a rendezvény biztosítását, elkészíti a rendezvény biztonsági
tervét, gondoskodik az abban foglaltak betartásáról.
− Intézkedik a meteorológiai előrejelzés, a riasztási rendszer figyeléséről, a
jelentés, tájékoztatás rendjéről, módjáról.
− Dönt a rendezvényhelyszín maximális befogadóképességének ismeretében a belépők számának korlátozásáról, vagy a belépés szüneteltetéséről.
− Dönt a veszélyhelyzetek megszüntetésére irányuló megelőző, korlátozó
intézkedések bevezetéséről.
− Elrendeli a rendezvény felfüggesztését, a területen tartózkodók riasztását,
a terület kiürítését.
3.2. Biztonsági és tűzvédelmi felelős, (összekötő személy)
− Közreműködik a biztonsági terv elkészítésében.
− Elkészíti a kiállítók, szolgáltatók részére a biztonsági terv kivonatát.
− Gondoskodik a biztonsági terv oktatás keretében történő megismertetéséről a munkatársak, önkéntesek és a biztonsági szolgálat tagjai részére.
− A felelős szervező utasításai alapján gondoskodik a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a
rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen
történő elhelyezéséről, valamint a rendezvény internetes oldalán és Szekszárd város honlapján való közzétételéről.
− Kapcsolatot tart a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletével. Tájékoztatást ad a rendezvény megkezdéséről, tájékoztatást kér a
riasztási fokozatról, illetve annak változásáról az elérhetőség megadásával.
− A rendezvény ideje alatt folyamatosan figyelemmel kíséri a meteorológiai
szolgálat előrejelzéseit.
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3.3. A rendezvény biztosítását ellátó szervezetek
A rendezvény szervezője minden helyszínre delegál döntésképes, az adott
helyzetet önállóan értékelni képes, a jelen dokumentumot ismerő, kioktatott személyzetet. Az oktatás megtörténtét, a kioktatott személyek nevét, bizonyítványának
számát a 9.5. számú mellékletben található igazolás aláírásával szükséges nyilvántartani.
A szervező rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú
biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt
biztosít. Ha a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és
vagyonőr képesítéssel rendelkezzen.
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 feladatokat ellátó személyzete valamint képzett rendezvénybiztosító
személyzete.
(Továbbiakban biztonsági személyzet)

A munkatársak a rendezvényeken folyamatos jelleggel, a létszám és a feladatok által megkövetelt számban vesznek részt. A munkatársak a rendezvények lebonyolításában nagyfokú jártassággal rendelkeznek!
Összekötő személy:
Baumann Péterné művelődésszervező
Elérhetősége: +3630/5298867
3.3.1.

A biztonsági személyzet létszáma

− Napközben a látogatók tervezett számára tekintettel a biztonsági személyzet létszáma: minimum 20 fő
− Az esti színpadi rendezvények idején a látogatók száma 10000 főt is elérheti egyidejűleg, így a biztonsági személyzet száma minimum 50 fő.
− A szüreti felvonulás ideje alatt a biztonsági személyzet létszáma minimum
50 fő.
− A biztonsági szolgálat tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak
másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani
és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni
A rendezvényterület éjszakai őrzése
− A rendezvényterület éjszakai őrzését a VÉD PAJZS VAGYONVÉDELMI,
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. munkatársai látják el az éjszakai programok befejezésétől a másnapi rendezvények kezdetéig.
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A biztonsági személyzet irányítója:
A biztonsági szolgálat vezetője: Adorján Zoltán
Elérhetősége: +3670/4334453
Feladatai:
− A biztonsági személyzet tagjai tevékenységének irányítása.
− Folyamatos kapcsolattartás egymással és a felelős szervezővel.
− További feladataikat a felelős szervező utasításai szerint látják el.
A rendezvény biztonsági és tűzvédelmi felelőse:
Baumann Péterné művelődésszervező
Elérhetősége: +3630/5298867
E-mail: baumanne.agi@szekszardagora.hu
3.3.2.
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−
−
−

A biztonsági személyzet feladata
a szervezők munkájának biztosítása, segítése,
rendezvényt biztosító hatóságok munkájának segítése,
területek lezárása, a közönség mozgásának irányítása
a szükséges biztonsági ellenőrzések végrehajtása,
talált tárgyak kezelése,
útbaigazítás, tájékoztatás,
a közönség létszámának, mozgásának, magatartásának figyelemmel kísérése, a szervező igényének megfelelően arról a vezetőik útján rendszeres tájékoztatás nyújtása,
Amennyiben a rendezvényre látogatók létszáma meghaladja a becsült/tervezett létszámot, gondoskodni szükséges arról, hogy a biztonsági
szolgálat a szerződésben vállalt feladatait a megnövekedett létszámnak
megfelelően is maradéktalanul biztosítsa.
a vendégek ott tartózkodása elől lezárt területekre történő behatolás megakadályozása
a rendezvény rendjének megzavarására irányuló szándék felfedése, jelentése a biztonsági felelősnek és a felelős szervezőnek,
a rendezvény résztvevői – így a közönség, a műsorszolgáltató, a vendéglátóhelyek, a szervező sérelmére irányuló személy- illetve vagyon elleni
cselekmények felfedése, megszakítása, tettenérés esetén az elkövető elfogása, visszatartása a rendőrség helyszínre érkezéséig, helyszínbiztosítás,
építmények, berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök őrzése,
a rendezvény rendjét megzavarók felhívása a jogsértő magatartásuk abbahagyására,
szemmel láthatóan veszélyes tárgyak bevitelének megakadályozása.
szükség esetén távozásra felhívása, vagy eltávolítása a rendezvény helyszínéről.
a dohányzásra, nyílt láng használatára vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése, a szabály megszegői figyelmének felhívása a szabályszegő
magatartás beszüntetésére,
szükség esetén, a műszaki területen dolgozók, a műsorszolgáltatók, VIP
vendégek személyi biztonságának megóvása.
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3.3.3.

Kommunikáció, kapcsolattartás

A szervező gondoskodik arról, hogy a rendezvény ideje alatti kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációs eszközök frekvenciájának, illetve mobil telefonszámok egyezteti.
•
•
•
3.3.4.

A biztonsági személyzet munkatársai között a kapcsolattartás eszköze:
rövidhullámú 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.
A biztonsági személyzet tagjaival szembeni elvárások

A biztonsági személyzet tagja köteles ismerni:
•
•
•
•
•

a rendezvény elrendezési tervét,
a rendezvény szervezőjének tűzvédelmi előírásait, biztonsági
intézkedéseit,
a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat,
a tűzoltó készülékek készenlétben tartási helyeit,
a tűzoltó járművek közlekedési útvonalait, várakozási helyeit, a tűzoltó
vízforrásokat.

Legyen képes:
•
•

a résztvevők tájékoztatására a menekülési lehetőségekről, valamennyi
biztonsági szabályról,
a tűzvédelmi rendszabályok figyelemmel kísérésére, a rendellenességek
jelzésére.

Kísérje figyelemmel:
•
•
•
•

a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartását,
a tájékoztató feliratok, menekülési útirányjelzők meglétét, épségét,
a tűzcsapok megközelíthetőségét,
a rendezvény résztvevőire meghatározott biztonsági és tűzvédelmi
előírások megtartását.

3.4. Közreműködő személyek feladataik
(rendezvénytechnika, műszaki személyzet)
− A rendezvény megkezdése előtt ellenőrzik a helyszínen tartózkodók tájékoztatására, értesítésére, riasztására alkalmazott hangosító eszközök, kivetítők elérhetőségét, működőképességét.
− A színpadok védelmére egységenként, minden megkezdett 50 m2 után, 1
db 34 A oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben
tartani
− A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésével
biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.
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− a színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadoktól mérten 1-3 méter
távolságban bonthatatlan kötésű kordont alkalmaz.
− Csak megfelelő és érvényes dokumentációkkal rendelkező színpadtechnikai eszközöket üzemelteti. A színpad felépítményét csak a dokumentációjában szereplő szélterhelési értékig szabad üzemeltetni és közvetlen környezetében tartózkodni (a színpadfelépítmény földtől mért magassága +
10 m).
− A telepített faházak, mobil árusító helyek között lehetőség szerint legalább
1 méter szabad területet hagy, 30 méterenként pedig 2,5 méter széles
menekülésre alkalmas sávot biztosít.
− A rendezvény installációinak, sátrainak, faházainak, egyéb berendezési
tárgyainak telepítésekor, a tűzcsapok környezetét 1 méter sugarú körben
szabadon hagyja! Legalább 3,5 méter széles, kanyarban 6,8 méter széles
területet biztosít a beavatkozó egységek (mentő, rendőr, tűzoltó) közlekedéséhez.
− A Vármegyeháza és a TM-i Bíróság elé telepített faházak hátoldala és az
épület között legalább 2,5 méter széles szabad sávot biztosít.
− Minden megkezdett 150 fő után 0,75 m szabad szélességet biztosítanak a
menekülésre számításban vett útvonalon, de a biztosított szélesség nem
kisebb 2,5 méternél. A menekülési útvonalakat a rendezvény ideje alatt
még ideiglenesen sem zárja le asztallal, székkel, egyéb tárggyal.
− A nagyobb nézőszámú eseményeken az ideiglenesen kihelyezett műanyag székeket (195 db) a területről eltávolítja. Az eltávolított berendezési
tárgyakkal a lehetséges menekülési útvonalakat nem zárja le.
− A Béla király térre kihelyezett nagyméretű virágtartó dézsákat a menekülési útvonalról 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
szolgáló forgalomkorlátozó oszlopot (pilon) a rendezvény ideje alatt talajszintre süllyeszti.
− Garay téren a Széchenyi utca felől, a járdát szegélyező láncot illetve az
azt tartó oszlopok közül legalább kettőt, a rendezvény megkezdése előtt
eltávolít.
− Az OTP előtti járdát szegélyező láncot a rendezvény megkezdése előtt eltávolítja.
− A területek kiürítése és az ott keletkezett tűz továbbterjedésének megakadályozása, valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket az OTSZ foglaltaknak megfelelő világító biztonsági jelekkel jelöli. A
biztonsági jel mérete és elhelyezése megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.
− A rendezvényen ideiglenesen kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a vonatkozó előírások szerint szerelteti. A kiépítésről, az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági megfelelőségről a szerelést végzőknek írásban „Kivitelezői nyilatkozatot” kell tenniük. A kivitelezést csak villamos szakember (regisztrált szerelő) végezheti.
− A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget –
a várható legnagyobb létszámot alapul véve –biztosítja oly módon, hogy
az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni
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3.5. Fellépők
− Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.
− Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező, vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat
3.6. Kiállítók, szolgáltatók
− Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.
− Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező, vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat.
3.6.1.

Vidámpark, Gyermekjátszó

A Vidámpark és Gyermekjátszó rendezvény szervezőjének nyilatkozata álljon
rendelkezésre, az alábbi műszaki illetve szervezési intézkedések megléte és ellenőrizhetősége vonatkozásában:
− Valamennyi mutatványos berendezés megfelelőségi tanúsítása rendelkezésre áll a helyszínen eredeti vagy hiteles másolati példányban (fénymásolat nem megfelelő). A tanúsítás az üzemeltető nevére került kiállításra,
vagy az üzemeltető váltás átvezetésre került. a rendezvény területén csak
megfelelő és érvényes dokumentációkkal rendelkező mutatványos berendezést szabad üzemeltetni.
− A megfelelőséget tanúsító szervezet által hitelesített üzemeltetési naplók
a helyszínen (kezelő helyiségben) rendelkezésre állnak. Az üzemeltetési
naplót a szekszárdi helyszíni felállítást követően az üzemeltető értelemszerűen kitölti. A naplóban feltünteti az előírásnak megfelelő szerelést, az
üzemórák számát, valamint az üzemelés közben bekövetkezett esetleges
hibákat és azok elhárítását. A berendezést megfelelően stabil talajra szabad felállítani.
− A mutatványos berendezésen az alábbi adatok rendelkezésre állnak:
•
•
•
•
•
•
•

a gyártó neve és címe,
a típus/modell száma,
gyártási sorozatszám,
a gyártás időpontja (év, hónap),
a megfelelőségi tanúsítványt kiállító kijelölt szervezet neve,
a megfelelőségi tanúsítvány száma, kiadásának dátuma és
hatályának lejárta,
a berendezés terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható
személyek maximális száma).

− Az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezés kezelője a berendezés biztonságos üzemeltetésére kioktatott, a jogosultságot
a helyszínen igazolni tudja.
− Az időszakos vizsgálatokat a veszélyességi osztálynak megfelelő gyakorisággal elvégezték, a vizsgálatok elvégzése az üzemeltetési naplóban bejegyzésre került, a helyszínen ellenőrizhető.
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− A villamos szerelés és érintésvédelem szabványos kialakítású, a felvett
teljesítménynek megfelelő, a kábelek elvezetése nem okoz balesetet.
Mindezek a helyszínen ellenőrizhetőek. A bekötést villamos szakember
végzi, a munka megfelelőségéről írásban nyilatkozik (Kivitelezői nyilatkozat).
− A mutatványos berendezést csak a dokumentációjában szereplő szélterhelési értékig szabad üzemeltetni és közvetlen környezet tartózkodni (berendezés alapállapotbeli magassága + 10m).·A dokumentációban szereplő szélterhelésnél magasabb szél érték esetén, a berendezést le kell állítani, áramtalanítani kell és alapállapotba kell engedni.
− A légvárak és mutatványos játékok elhelyezésénél megfelelő szélességű
területet biztosítsanak a közlekedés zavartalanságának biztosítása, és a
beavatkozó járművek (mentő, rendőr, tűzoltó) akadálymentes áthaladásának érdekében! A tűzcsapok 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 készenlétben, annak helyét jelöljék
− A fent leírtakon kívül a 7/2007. (I.22.) GKM rendelet előírásai az irányadóak és betartásuk kötelező érvényű.
3.6.2.

Vendéglátás

− A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett
100 m2 után 1 db 34A, 183B C típusú egységtűz oltására alkalmas hordozható tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amely érvényes felülvizsgálati idővel rendelkezik. Ennek biztosítása a vendéglátó egység üzemeltetőjének kötelessége, melyről a bérleti szerződés megkötésekor vagy
a hely elfoglalásakor a felelős szervező írásban is tájékoztatja.
− 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), termoelemes égésbiztosítóval vagy elzáró (szabályozó) szerelvénnyel. Ez
utóbbi nem azonos a gázpalack szerelvénnyel. A fentiek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervező ellenőrzi. Nem megfelelő eszközök
megléte esetén annak használatát a szervező megtiltja! PB gázzal üzemelő berendezés esetén nem lehet a tartalék gázpalack a szolgáltatás
helyszínén.
− Az alkalmazott villamos hosszabbítók, elosztók lehetőség szerint kültéri
kivitelűek, megfelelő IP védettségűek legyenek, vagy nedvesség és egyéb
külső hatások ellen védve legyenek.
− Minden megkezdett 150 fő után 0,75 m szabad szélességet biztosítanak a
menekülésre számításban vett útvonalon, de a biztosított szélesség nem
kisebb 2,5 méternél. A menekülési útvonalakat a rendezvény ideje alatt
még ideiglenesen sem zárja le asztallal, székkel, egyéb tárggyal.
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− Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet. Ennek érdekében a szervező fém konténert biztosít. A tároló hely
5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS, ezt a szervező a megfelelő jelöléssel jelöli. A tároló helyet úgy jelöli
ki, hogy az esetleges tűz esetén a vízzel való oltás megoldható legyen.
Vízzel való oltást csak nyílt terepen, elektromos hálózattól távol alkalmazható. A vízsugarat a tűzfészekre irányítva kell megkezdeni.
− A tűz meggyújtásához tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad! Az
éghető hulladékokból tüzet rakni tilos.
3.6.3.

Kézműves kirakodóvásár

− A kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m 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
használatát megtiltja, a tiltó táblákat kihelyezi. A területre éghető folyadék
bevitelét, pirotechnikai termék használatát megtiltja.
− A kitelepült árusító helyek felső ponyvaszerkezetét úgy alakítja ki, hogy
erős szél, vihar stb. esetén azok könnyen eltávolíthatóak legyenek.
2

3.7. Valamennyi közreműködőtől elvárt magatartás
− Tartsa be a szervező által kiadott, a rendezvény rendjére, a műsorszolgáltatásra, a vendéglátóhelyek elhelyezésére, működésére, a szeszes itallal
történő kiszolgálás szabályaira vonatkozó előírásokat.
− Kísérje figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.
− Vegye figyelembe és tartsa be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat.
− Vegye figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak megfelelően járjon el.
− A balesetet, káreseményt jelentse be a szervezőnek, vagy a biztonsági
személyzet tagjának.
3.8. Irányítási pont
A szervező irányítási pontot hoz létre.
Helye: Béla király téri színpad melletti információs sátor.
Az irányítási ponton a rendezvény szervezője, biztonsági vezetője, tűzvédelmi felelőse, esetleges káreset során a rendőrség, a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői végeznek irányítói feladatokat. Az irányítási ponton keresztül a szervező biztosítja a kommunikációs és tömegtájékoztatási lehetőséget. (A kommunikációt mobiltelefonon és hordozható adóvevőn
keresztül biztosítják.)
Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció egy példányban megtalálható.
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4. A RENDEZVÉNY EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA
A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 11. § (5) bekezdés szerint: A
rendezvény megfelelő egészségügyi biztosításáért a rendezvény szervezője felelős.
Amennyiben a rendezvénybiztosítás során ellátott beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik
szükségessé, akkor erről a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek - ide nem értve a gyalogőrséget – kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha
a tervezett oxiológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, az OMSZ igazolt
többletköltségét a rendezvény szervezője köteles az OMSZ számára megtéríteni. Ez
alól kivételt képez a katasztrófa helyzet.
A rendezvényen egy időben várhatóan maximum 20000 fő tartózkodik
A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. melléklet 1.6.2. pontban
meghatározottak alapján jelen rendezvényre érvényes előírás:
− 1000-5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi
mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a
rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
− 10 001-50 000 fő részvétele esetén egy rohamkocsi, egy esetkocsi, egy
mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
A fentiekre tekintettel a szervező az alábbi táblázat szerint rendelt helyszínen
tartózkodó mentőegységeket:
2016. szeptember 15.
(csütörtök)

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

14 -02 óráig
14 -03 óráig

2016. szeptember 16.
(péntek)

18 -01 óráig
18 -03 óráig
10 -03 óráig

14 -17 óráig

2016. szeptember 17.
(szombat)

14 -17 óráig
17 -03 óráig
17 -20 óráig

20 -24 óráig

Béla Király tér, Coop
ABC előtt
Béla Király tér, Coop
ABC előtt
Mikes utca – Szent
István tér kereszteződése
Garay tér- Várköz kereszteződése
Béla Király tér, Coop
ABC előtt
Szülészet előtti terület
(Széchenyi utca – Ybl
Miklós utca kereszteződése)
Széchenyi utca – Szent
László utca kereszteződése
Garay tér- Várköz kereszteződése
Arany János utca –
Szent István tér kereszteződése
Mikes utca – Szent
István tér kereszteződése

1 db esetkocsi
1 db esetkocsi
1 db rohamkocsi
1 db mentőgépkocsi
1 db esetkocsi

1 db rohamkocsi

1 db mentőgépkocsi
1 db rohamkocsi
1 db mentőgépkocsi

1 db mentőgépkocsi
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00

00

00

00

00

00

00

00

24 -03 óráig
10 -03 óráig
2016. szeptember 18.
(vasárnap)

17 -24 óráig
15 -24 óráig

Arany János utca –
Szent István tér kereszteződése
Béla Király tér, Coop
ABC előtt
Mikes utca – Szent
István tér kereszteződése
Garay tér- Várköz kereszteződése

1 db mentőgépkocsi
1 db esetkocsi
1 db rohamkocsi
1 db mentőgépkocsi

Az egészségügyi szolgáltató:
SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6500. Baja, Szőlő utca 68/P.
Elérhetőségek:
Tel:/Fax+36 79 322 310
E-mail: info@sped-med.hu
mobiltelefon: +36 30 747 4606
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
elkövetőt el kell különíteni a tömegtől (amennyiben állapota a mozdíthatóságot engedi), az illetékes hatóságot (amennyiben a hatóság személyesen is képviselteti magát a rendezvényen, úgy a képviselőjét) haladéktalanul értesíteni kell. A sérültet a
szerződött szolgáltató a helyszínen ellátja, sürgős esetben a Szekszárdi kórházba
szállítja.
Az esetleges bekövetkező események jellegének megfelelően szükséges lehet a Szekszárd Városi Rendőrkapitányság illetve Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és az Országos Mentőszolgálat értesítése is. Erről a szervező képviselői döntenek az adott helyzetnek
megfelelően. A szervezők ilyen értelmű kioktatását el kell végezni!
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4.1. Köztisztaság, higiénia
A rendezvény területén keletkezett hulladék a kihelyezett állandó és a rendezvény miatt kialakított hulladékgyűjtőkbe helyezhető, melyek ürítését folyamatosan
biztosítja a Szekszárdi Alisca Terra Kft. (A keletkezett kommunális hulladékokat a
városi közmunkások szedik össze).
A rendezvény területén található nyilvános WC-ket folyamatosan nyitva tartanak, és
azokat üzemeltetőjük takarítja:
•
•

Béla király tér, Garay Élménypince mellett
Szent István tér, Sétány

A szervező a rendezvény idejére mobil WC-ket telepít az alábbi helyekre:
•
•

Béla király tér, COOP ABC előtti szabad terület
Béla király tér – Várköz kereszteződése melletti szabad terület

A nyilvános mobil WC-k takarítását a rendezvény ideje alatt folyamatosan végzik a
városi közmunkások.
Az ÁNTSZ-szel történt egyeztetés alapján a higiéniai feltételek a kihelyezett
mobil WC-k biztosításával, kézmosási lehetőség biztosításával kerülnek betartásra.
A helyszínre érkező vendéglátó egységek ivóvíz ellátása kiépített vízvételi lehetőséggel biztosított. A vendégek részére a városi ivóvíz kutak állnak rendelkezésre.
Ivóvíz kutak helye:
•
•

Garay tér, Katolikus Iskola mellett
Béla király tér, nyilvános WC mellett
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5. A BELÉPÉS ÉS ELTÁVOZÁS RENDJE
A rendezvény ingyenesen látogatható, beléptetés nincs.
A gépkocsiforgalom elől a rendezvény idejére lezárt területen lakóhellyel rendelkező magánszemélyek, és a székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások
behajtási engedéllyel rendelkeznek.
A rendszeres áruszállítást, a kommunális szállítást, egyéb technikai feladatot
végző járművek, belépési engedéllyel rendelkeznek. Az árusok a lezárt területre kitelepülési, rakodási céllal naponta 600 – 900 óra között behajthatnak, ott nem parkolhatnak.
Kijelölt VIP és technikai parkolók:
•

Arany János utca, OTP és volt Domus áruház közötti parkolók

5.1. Fiatalkorúak vendéglátóhelyen történő kiszolgálása
A fiatalkorú vendégeket a vendéglátóhelyeken szeszes itallal kiszolgálni tilos!
5.2. A rendezvény területére beviteli tilalom alá eső dolgok
A rendezvény területére tilos bevinni:
•

közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,
-

-

-

-

az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó
éle a 8 cm-t meghaladja, továbbá
a szúróhosszúság vagy a vágó él méretétől függetlenül a dobócsillag, a
rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas
egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia
kés, szigonypuska, parittya, csúzli)
a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő
eszköz (különösen: ólmosbot, boxer),
a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek,
az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület
ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki
(gázspray),
az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése
miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat),
az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen
állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló),
az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven
működő zárnyitó szerkezetek),
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•
•
•

lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert,
pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószert,
gyúlékony (I-IV. tűzveszélyességi fokozatú) folyadékokat (pl. hígító, festékadalék, benzin, stb.),
kábító- vagy kábító hatású szert,
alkohol tartalmú italokat,
üveges kiszerelésben lévő terméket (pl. üdítőital, sör, befőtt, stb.),
1,5 liternél nagyobb műanyagpalackos üdítőitalt, vizet.

•
•
•
•

5.3. A talált tárgyak kezelése
A rendezvény helyszínén talált tárgyat a biztonsági személyzet a találótól átvételi elismervény ellenében átveszi, majd a szervezőknek, az információs sátorba
leadja. A talált dolgot a szervező a helyszínen, jegyzőkönyv alapján a tulajdonosnak
kiszolgáltatja, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi.
Rendezvény idején át nem vett talált tárgyak esetén a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV. 13.) Kormányrendeletben foglaltak szerint járnak el.
5.4. Kilépés a rendezvény helyszínéről
A rendezvény helyszínét bárki bármikor szabadon elhagyhatja, oda a rendezvény ideje alatt visszatérhet.
5.5. A látogatók tájékoztatása vészhelyzet esetén
•

•
•

A kiépített hangosító berendezés mellett (amennyiben a tartalék energia
ellátás legalább 30 percen át nem biztosított) minden megkezdett 3000 m2
területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt tart
készenlétben.
Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy oldja meg, hogy a tervezett – a
rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján
hallható legyen a rendezvény alatt.
A szervező gondoskodik áramszünet esetén is használható, villamos
hálózattól független hangosító eszközről (megafon), melyet a pánikhelyzet
kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk
irányítására késedelem nélkül alkalmaz. A tápfeszültség-ellátást végző
elemek működőképességéről a rendezvény megkezdése előtt meggyőződik,
tartalék elemeket tart készenlétben. A biztonsági személyzetet a megafon
használatáról kioktatja.
A kézi kihangosító berendezéseket a szervező következő helyeken tartja
készenlétben:
− Béla király téri színpad
− Szent István téri színpad
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6. TEENDŐK TŰZ- ÉS KÁRESEMÉNY ESETÉN
6.1. Tűz jelzésének módja
Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez,
az haladéktalanul köteles értesíteni tűzoltóságot, és a rendezvény szervezőjét vagy a
biztonsági szolgálatot. A jelző személy a jelzés megtétele után meggyőződik a hozzá
érkezett jelentés tényéről, és ennek függvényében teszi meg a további intézkedéseket.
A tüzet jelző személy feladata:
− jelzi a riadó tényét
− jelzi a riadó helyét és okát
− értesíti a Tűzoltóságot
SZEKSZÁRD HIVATALOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
7100. Szekszárd, Mikes u. 16-22.
+36 74 412 422
A bejelentés tartalmazza:
−
−
−
−
−
−

az esemény pontos helyét,
mi történt,
mi ég,
mi van veszélyben,
emberélet van-e veszélyben,
a jelző személy nevét és telefonszámát.

6.2. A rendezvényterület kiürítésének esetei
A rendezvény felfüggesztésére és területének kiürítésére kerül sor:
−
−
−
−

baleset,
elemi csapás (tűz, viharos időjárás),
tömeges rendbontás esetén,
valamint minden olyan esemény bekövetkezésekor, vagy várható bekövetkezésekor,
− amely a résztvevők testi épségét, életét veszélyeztetheti.

A rendezvény felfüggesztését a felelős szervező vagy hatóság rendelheti el.
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6.3. A terület megközelítése a beavatkozó egységek (mentő, rendőr, tűzoltó) gépjárműveinek
Béla király tér
Flórián utca
Bezerédj u

Garay tér
Széchenyi u.

Liszt Ferenc
tér

Szent István
tér

Augusz Imre u. Széchenyi u
Arany János u.
Mikes utca
Mészáros L. u.

Prométheusz
park,
Kiskorzó tér
Augusz Imre u.

6.4. A tűzoltógépjárművek oltóvíz vételi lehetőségét biztosító tűzcsapok helye
Béla király
tér
Plébánia
hivatal előtt

Ügyészség
előtt

Garay tér
Könyvesbolt
mellett

Liszt FeSzent IstProméthe, Kiskorzó
renc tér
ván tér
usz park
tér
Liszt Ferenc Arany
Já- Babits Mi- Spar áruház
tér – tűzivíz nos
utca hály Kultu- előtti parkotároló
OTP mellett rális
Köz- ló
pont nyugati
oldala
Arany
Já- Liszt Ferenc
nos
utca tér – tűzivíz
OTP mellett tároló

Büntetésvégrehajtó
Intézet előtt
Virágbolt
előtt
A tűzcsapok, tűzoltó készülékek helye a 9.1. és 9.2. számú mellékletben szereplő
térképen jelölve.
6.5. A tűzoltáshoz felhasználható eszközök, készülékek
− A színpadok védelmére egységenként, minden megkezdett 50 m2 után, 1 db 34
A oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
− Vendéglátó sátrak/pavilonok védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db
34A 183B C oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben
tartani.
− Elárusító sátrak/standok/pavilonok védelmére egységenként, minden megkezdett 100 m2 után 1-1 darab 1 db 34 A, 183 B C oltóképességű ellenőrzött tűzoltó
készülékeket kell készenlétben tartani.
− Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
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− Vidámpark gyermekjátszó védelmére, mutatványos játékonként 1-1 darab 1 db
34 A, 183 B oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
Valamennyi tűzoltó készülék helyének jelölése szükséges utánvilágító táblával.
6.6. A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén szükséges teendők
A rendezvény területén tartózkodók riasztását a rendezvény felelős szervezője
rendeli el.
Teendők:
• a színpadi műsort, szórakoztató, bemutató programokat, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást azonnal be kell fejezni,
• a vészhelyzetre kijelölt térhangosító berendezés alkalmazásával a biztonsági
felelős a felelős szervező utasítására a jelenlévőket értesíti az alábbiak szerint:
Szöveg 1.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A rendezvényt műszaki okok miatt meg kell
szakítanunk. A hiba elhárítása után további információkkal szolgálunk Önöknek.
Ladies and Gentlemen! The event has to be discontinued due to technical reasons.
After solving the problem we will inform you.
Szöveg 2.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Sajnálattal közöljük, hogy a rendezvény helyszínét ki kell ürítenünk.
Kérjük Önöket, hogy mielőbb hagyják el a rendezvény területét a legrövidebb
útvonalon. Kövessék a biztonsági szolgálat utasításait!
Ladies and Gentleman! I regret to inform you that the event location should be
emtied. Please, leave the event location as soon as possible in the sortest route.
Follow the instruction of the security service.
A tájékoztató szövegét a rendezvény szervezője a veszély jellegére, helyére,
bekövetkezési valószínűségére módosíthatja. A tájékoztatóban ki kell térni szükség
esetén az extrém időjárási hatások elleni védelem érdekében kijelölt építmények helyére, megközelítésének módjára, távolságára is.
Az értesítést többször magyarul, továbbá angol nyelven is meg kell ismételni.
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6.7. Tartalék energiaellátás áramszünet esetén
A rendezvény helyszínei megfelelő közvilágítással rendelkeznek. A helyszínen
a menekülés biztosítását szolgáló – rendezvény miatt telepített – villamos táplálású
berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvény területének kiürítéséhez szükséges ideig, de legalább 30 percen át biztosítani kell. Ennek érdekében a
rendezvény területére:
1 db Teksan TJ134DW5A 134 KVA 107 KW
1 db Atlas Copco 30 KWA 30 KVA 24 KW
aggregátor kerül telepítésre, melyek helye:
•
•

Béla király téri színpad mellett.
Szent István téri színpad mellett.

6.8. Kivetítők telepítése:
A szervező a résztvevők biztonsági tájékoztatása céljából két darab 3 x 5 méteres LED-falat telepít a rendezvény területén, melyek helye:
•
•

Béla király téri színpad
Szent István téri színpad mellett

6.9. A rendezvényterület elhagyásának módja
A rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülést biztonsági jelek
segítik. A kiürítési, menekülési útvonalakat 1200x600 mm nagyságú, zöld alapon
fehér, utánvilágító biztonsági jelek jelzik.
− A területen a közlekedési utakat, –menekülés céljára szolgáló utakat és területeket teljes szélességében és állandóan szabadon kell tartani.
− A területen, annak helyiségeiben és szabad területein található valamennyi
villamos berendezés kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószerkezetét, tűzvédelmi berendezéseket, továbbá tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezető utat leszűkíteni, tárolás céljára használni még átmenetileg sem
szabad
− Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket – napnyugta utáni
időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító –
biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly
módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról
legalább egy jelölés látható legyen.
A terület kiürítési irányait, útvonalait a 9.1. és 9.2. számú melléklet tartalmazza.
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6.9.1.

Kiürítési útvonalak

A kijelölt kiürítési útvonalak az egyes helyszíneknél az alábbiak:
Szent István téren megrendezett események esetében:

Szent István tér 4
sávos út

Fasor

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

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)

Vidámpark és gyermekjátszó esetében:
Helyszín
Kiskorzó tér

Prométheusz Park

•
•
•
•
•
•
•
•

Menekülési útvonalak
Liszt Ferenc tér felé
Széchenyi utca felé (átjárókon keresztül)
Augusz Imre utca felé
SPAR áruház felé
Babits Mihály Kulturális Központ felé
Szent István tér felé
Augusz Imre utca felé
160 lakásos társasház felé

Garay tér esetében:
•
•
•
•

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
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Liszt Ferenc tér esetében:
•
•
•
•
•

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

6.9.2.

Eljárás a kiürítés elrendelése esetén

A rendezvény felelős szervezőjének cselekvési rendje:
−
−
−
−
−
−
−
−

Meggyőződik a tűzjelzés (vagy káresemény) bejelentésének valódiságáról
Értesíti a tűzoltóságot, a mentőszolgálatot és a rendőrséget.
Értesíti a biztonsági szolgálatot, a műszaki személyzetet.
Dönt a rendezvény megszakításáról, a terület kiürítésének elrendeléséről.
Tájékoztatja a rendezvény közönségét az eseményről.
Elrendeli a terület elhagyását.
Felkészül a tűzoltóság fogadására.
Tájékoztatja a kiérkező tűzoltóegység parancsnokát az eseményről és az
addig tett intézkedésekről.
− Közreműködik a tűz oltásában, az élet- és vagyonmentésben.
− Megszervezi a helyszín biztosítását a tűzvizsgálat befejezéséig.
− Közreműködik a kárelhárítás, kárenyhítés feladataiban.
Biztonsági és tűzvédelmi felelős feladata
− A rendezvényen résztvevők biztonságát veszélyeztető esemény észlelése
vagy tudomására jutása esetén haladéktalanul értesíti a felelős szervezőt.
− A felelős szervező utasítására a hangosító berendezés segítségével a közönség tájékoztatása a rendezvény biztonsági okból történő megszakításáról.
− Intézkedik a közönség felhívásáról a terület elhagyására a megadott szövegminta segítségével, illetve a felelős szervező utasítása szerint.
A biztonsági szolgálat cselekvési rendje
− Az út- és egyéb lezárásokhoz használt szalagkordonokat egy esetleges
vészhelyzet esetén a menekülés érdekében a biztonsági személyzetnek
kötelessége azonnal eltávolítani.
− A kiürítés elrendelését követően irányítani, segíteni a területet elhagyó közönség mozgását.
− Ellenőrizni, hogy a veszélyeztetett területen személy (pl. sérült, idős, vagy
gyermek) nem maradt-e.
− A sérültek nevének, nemének, korának feljegyzése, illetve azoké, akit társaik nem találnak.
− Megkezdeni a személyek mentését.
− Megkísérelni a tűz oltását.
− Megkísérelni a vagyonmentést.
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− Közreműködni a helyszín biztosításában, a mentett vagyon védelmében.
− A terület őrzése a rendezvény szervezőjének intézkedése szerint.
− Tanúsítsanak higgadt magatartást, határozottságot, ezzel is segítve a pánik
elkerülését.
Közreműködő személyek (rendezvénytechnika munkatársai) feladata
− A biztonsági feladatokhoz nélkülözhető villamos berendezések
áramtalanítása.
− A színpadon és a színpad mögötti területen tartózkodó szereplők, közreműködők menekítésének segítése.
− Amennyiben a tűz a környezetükben keletkezett, a tűz oltásának megkísérlése.
− További feladatokat a felelős szervező utasításai szerint látnak el.
2
− A színpadok védelmére minden megkezdett 50 m után 1 db 34 A teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
Színpadméretek:
•
•

Béla téri színpad: 8 x 8 m – 2 db tűzoltó készülék
Szent István téri nagyszínpad: 12 x 12 m – 3 db tűzoltó készülék

Áramtalanításért felelős: színpad technikusok, műszaki személyzet
Villamos főkapcsolók:
•
•

Béla király tér: Vármegyeháza előtti park, Katolikus templom, bejárati lépcsősor mellett
Szent István tér: nagyszínpad mellett

A fellépőktől, árusítást, vendéglátást végzőktől elvárt magatartás
− A rendezvény megszakítására, a terület kiürítésére irányuló felhívás esetén
a műsorszolgáltatást, a vendégkiszolgálást azonnal fejezzék be, az elektromos műsorszolgáltató berendezéseket, egyéb eszközeiket kapcsolják ki,
áramtalanítsák.
− A veszély elhárításáig eszközeiket, berendezéseiket hagyják a helyszínen.
− A felelős szervező utasításai, illetve a biztonsági jelzések szerint hagyják el
a rendezvény veszélyeztetett területét.
A közönségtől elvárt magatartás
− Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.
− Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező, vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat.
− A terület kiürítésére vonatkozó felhívás esetén, a legközelebbi menekülési
irányban hagyják el a rendezvény területét.
− A kiürítés, menekítés során vegyék figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak megfelelően járjanak el.
− Segítsék elő a tűzoltó, mentő járművek szabad mozgását, a mentési, kárelhárítási munkákat kíváncsiskodással ne zavarják, ne akadályozzák.
− Haladéktalanul teljesítsék a tűzoltás-vezető, mentésvezető utasításait.
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7. INTÉZKEDÉSI TERV VIHAROS IDŐJÁRÁS ESETÉN
Az intézkedési terv rendeltetése, hogy biztosítsa veszélyhelyzet esetén a rendezvény helyszínének kiürítéséhez szükséges döntés-előkészítés megalapozottságát, szervezési, védekezési feladatok összehangolt, szervezett végrehajtását.
Az intézkedési terv szerinti eljárás biztosítja a rendezvény helyszínén összegyűlt tömeg figyelmeztetését, szükség esetén a területről történő biztonságos kimenekítését és elhelyezését az emberek életét, testi épségét veszélyeztető viharos erejű szél, jelentős mennyiségű csapadék, illetve egyéb veszélyhelyzetek esetére.
7.1. Az intézkedési terv alapelvei, fogalmai
Az intézkedési terv az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) figyelmeztető előrejelzésére és riasztására épül. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzést és riasztást
a következő időjárási elemekre ad ki:
− heves zivatar,
− felhőszakadás,
− széllökés.
A 23/2011 (III. 8.) Kormányrendelet 8 §. (f). által előírt meteorológiai előrejelzést a szervezők a szabadtéri rendezvény megrendezését megelőző napokban szerzik be, értékelik, és hiánypótlásként csatolják. A dokumentum elkészítésének időpontjában a pontos előrejelzés nem lehetséges.
A kiürítés elrendelheti: Felelős szervező, ill. hatóságok (Katasztrófa védelem, Rendőrség).
7.2. Veszélyességi szintek meghatározása
Első szint (sárga): Ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.
Második szint (narancs): Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.
Harmadik szint (piros): Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket
érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok
utasításait. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.
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HEVES ZIVATAR
A legerősebb széllökések meghaladják a 90 km/h-t ("károkozó szél") és/vagy
a jég átmérője meghaladja a 2 cm-t ("nagyméretű jég").
Első szintű (citromsárga) jelzés: rendszerint rövid életű, izolált heves zivatar várható. Akár több helyen is kialakulhat intenzívebb zivatartevékenység. Egy-egy helyen a
zivatarokat kísérő várt legerősebb széllökés vagy a jégméret a heves zivatarnak
megfelelő küszöbérték közelében, esetleg kissé e fölött alakulhat, de a heves kategóriának megfelelő kísérő jelenségek várhatóan csak kis területre és rövid időre korlátozódnak. A szóban forgó helyzetekben egy adott pont környezetében a zivatarhoz
társuló heves események bekövetkezési kockázata alacsony.
Második szintű (narancssárga színű) jelzés: hosszabb életű, rendszerint jól "szervezett" heves zivatarok várhatók. Intenzitásuk extrém is lehet, így akár 5 cm-t meghaladó jégméretet, vagy 120 km/h-t meghaladó széllökést eredményezhetnek. Második szintű jelzés esetén a várt, heves zivatarok által érintett területi lefedettség nagyobb, mint az első szintű jelzés esetén, ilyenkor egy adott pont környezetében a
bekövetkezési kockázat már magasabb (közepes) az első szinthez képest.
Harmadik szintű (piros) jelzés: a várt heves zivatarok jól szervezett, hosszú életű
zivatarrendszert alkotnak, és többfelé eredményezhetnek 90 km/h-t meghaladó széllökéseket. A legmagasabb fokozatú jelzés esetén a heves zivatarok nagy területen
okozhatnak heves szélrohamokat, így egy adott pont környezetében a bekövetkezési
kockázat magas.
FELHŐSZAKADÁS
Lokálisan, rövid idő alatt (általában 30–60 perc, de akár 2–3 óra is lehet) 25–
30 mm-t meghaladó csapadékmennyiség hullik. Intenzív záporok, zivatarok kísérő
jelenségeként rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék (> 25–30 mm) hullhat.
Első szintű (sárga) jelzés: az intenzív záporok, zivatarok kis területre korlátozódva
eredményezhetnek nagy mennyiségű, 25–30 mm-t meghaladó csapadékot. Egy-két
helyen – kisebb körzetekben – kis valószínűséggel 50 mm-t meghaladó csapadék is
hullhat.
Második szintű (narancs) jelzés: A légköri feltételek adottak ahhoz, hogy az előforduló intenzív záporokhoz, zivatarokhoz kötődően, lokálisan 50 mm-t meghaladó csapadékmennyiség essen. Gyakran előfordulhat, hogy a veszélyeztetett terület behatárolására már csak az időjárási radarok mérései alapján, a csapadék hullásának kezdetén van lehetőség!
SZÉLLÖKÉS
A nagyobb területre várhatóan jellemző – nem lokális, az intenzív záporokhoz,
zivatarokhoz nem kapcsolódó – legerősebb széllökésekre, a felszín feletti 10 m-es
magasságra és általában az alacsonyabban fekvő területekre (300–400 m alatti tengerszint feletti magasságú területekre) vonatkozik.
Első szintű (sárga) veszélyjelzés esetén az érintett területen a várt legerősebb
széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t, de egy-egy esetben akár 90 km/h körüli
értéket is elérheti.
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Második szintű (narancs) veszélyjelzés esetén a legerősebb széllökések már
meghaladhatják a 90 km/h, de néhol akár a 110 km/h körüli értéket is elérhetik.
A harmadik szintű (piros) veszélyjelzés esetén, nagy területen 110 km/h feletti
széllökések várhatóak.
7.3. A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése
A felelős szervező által megbízott biztonsági és tűzvédelmi felelős a rendez00
00
vény előtti napon 20 óráig, ezt követően naponta 24 óráig áttanulmányozza a
rendezvény adott, illetve következő napjára szóló, szöveges és térképes formában is
megjelenő figyelmeztető előrejelzést, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási
események várt térbeli és időbeli alakulásának leírása található. Erről tájékoztatja a
szervezésben, a rendezvény biztosításában résztvevőket, valamint a rendezvénytechnika vezetőjét, aki a biztonsági tervben meghatározottak szerint jár el, tájékoztatja a résztvevőket.
A biztonsági felelős kapcsolatot tart a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel, és veszi annak veszélyjelzését.
7.4. Mentési útvonalak kijelölése és jelzése
Rendkívüli időjárási helyzet esetén a látogatók az 6.9.1. pontban szereplő útvonalakon hagyhatják el a rendezvény területét, illetve húzódhatnak a fedett mentési
helyekre. A rendkívüli helyzetekről a színpadokon a műsorközlő mikrofonon vagy
kézi kihangosítón keresztül, illetve a telepített LED-falon tájékoztatja a látogatókat.
A terület kiürítési irányait, útvonalait a 9.1. és 9.2. számú melléklet tartalmazza.
7.5. Látogatók tájékoztatása rendkívüli időjárás esetén
A színpadokon mikrofonba vagy áramszünet esetén kézi kihangosítóba a következő szöveget olvassa be a műsorközlő:
1. szint:
„Kedves Vendégeink! Eső várható! Javasoljuk, hogy húzódjanak fedett helyre.
Nyitott közintézmények, ahol az eső elől menedéket kaphatnak: Babits Mihály Kulturális Központ, Piactér. Az eső elmúltával programjaink folytatódnak”
2. szint:
„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 menedéket kaphatnak: Babits Mihály Kulturális Központ, Piactér, Vármegyeháza. A vihar elvonulása után két órával programjaink folytatódnak. Köszönjük
megértésüket és együttműködésüket
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3. szint:
„Kedves Vendégeink! Vihar várható! Az Országos Meteorológiai Szolgálat
(nem felolvasandó: 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 munkatársainak utasításait. A vihar elől menedéket kaphatnak:
Babits Mihály Kulturális Központ, Piactér, Vármegyeháza. A vihar elvonulása után
két órával programjaink folytatódnak. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!”
7.6. Feladatok rendkívüli időjárási helyzet esetén
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
berendezések, színpadi felépítmények) állékonysága nem veszélyeztetett, faágak
letörésére és lezuhanására nem kell számítani. A látogatók testi épsége nincs
veszélyben. A területre történő beeresztés folytatható.
•
•
•

A sátrak szélterhelés szerinti kiürítéséről gondoskodni kell.
A mutatványos berendezések szélterhelés szerinti leállításáról gondoskodni kell.
Színpadokon folyó műsorok leállításáról gondoskodni kell, a színpadok
felépítményének szélterhelési adatai tekintetében. Amennyiben a szélterhelés
nagyobb, mint azt a felépítmény dokumentációja megengedi, a színpad
felépítményét le kell ereszteni és a körülötte lévő 14 m-es körzetet ki kell üríteni.

2. szint: Vihar várható (meteorológiai riasztás kiadva)
A szintet abban az esetben kell alkalmazni, ha az OMSZ citromsárga,
narancssárga vagy piros riasztást adott ki, és az 3 órán belül eléri a rendezvény
területét. A kialakuló esemény az installációk és a rendezvényre épített építmények
állékonyságát veszélyezteti, faágak letörésére és lezuhanására kell számítani. A
rendezvény területén tartózkodók testi épsége veszélyeztetve van. A terület
kiürítését el kell rendelni.
Az előző szint feladatai kiegészítve a következőkkel:
•
•
•

Meg kell győződni a vihar esetére fenntartott közintézmények nyitott állapotáról.
A terület kiürítését 45 percen belül el kell végezni.
A biztonsági szolgálatot, illetve a szervezők munkatársakat fel kell szólítani, hogy
a menekülési útvonalakon található szűkítéseket szüntessék meg és segítsék a
vendégeket a rendezvény területének minél gyorsabb elhagyásában.
A tömeg elvonulása után, a személyzetnek a legközelebbi nyitott
közintézménybe kell vonulnia és ott felügyelni a bent tartózkodó emberekre.
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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:
lsd. még: 7.7.5. pont). A kialakuló esemény a rendezvényre épített építmények
állékonyságát veszélyezteti, faágak letörésére és lezuhanására kell számítani. A
rendezvény területén tartózkodók testi épsége veszélyeztetve van. A terület
kiürítését el kell rendelni.
Az előző szint feladatai kiegészítve a következőkkel:
•
•
•

A terület kiürítését időjárási esemény esetén 20 percen belül el kell végezni.
Egyéb nem várt esemény esetén 4 percen belül.
A biztonsági szolgálatot, illetve a szervezők munkatársakat fel kell szólítani, hogy
a menekülési útvonalakon található szűkítéseket szüntessék meg és segítsék a
vendégeket a rendezvény területének minél gyorsabb elhagyásában.
A sátrak, légvárak és egyéb a rendezvény idejére emelt építmények
dokumentációiban szereplő szélterhelésnél magasabb szél érték esetén a
légvárakat le kell állítani, áramtalanítani kell és alapállapotba kell engedni.

A biztonsági és tűzvédelmi felelős feladata
− Az OMSZ figyelmeztetésének vagy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság/tűzoltóság ügyelete értesítésének vétele.
− A felelős szervező tájékoztatása a veszélyjelzésről, illetve a riasztási fokozat változásáról.
Felelős szervező feladata
− Mérlegeli a riasztás adatait, figyelemmel a katasztrófavédelmi igazgatóság
javaslataira, utasításaira.
NARANCS (második szintű) riasztás esetén:
• elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül, figyelmezteti az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre.
PIROS (harmadfokú) riasztás esetén:
• dönt a rendezvény félbeszakításáról,
• elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül, figyelmezteti a veszélyhelyzetre,
• elrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének kiürítését, elhagyását,
• tájékoztatja az intézkedésről a biztonsági szervezetek képviselőit.
A döntést úgy kell meghozni, hogy a rendezvény még a vihar megérkezése
előtt 45-60 perccel beszűntethető, és a közönség nyugodt, biztonságos eltávozása
biztosítható legyen.
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A szervező által meghozott döntésnek (a rendezvény, vagy egyes
rendezvényelemek megrendezésének felfüggesztése, törlése) nem lehet anyagi
vonatkozása, kizárólag a résztvevők biztonsága a szempont.
A biztonsági szolgálat feladata
Feladatait a 6. fejezet tartalmazza.
A rendezvénytechnika személyzetének feladata
A terület kiürítésének elrendelése során:
− A közönség eltávozását követően gondoskodik az elektromos berendezések (színpadtechnika, a terület elhagyását követően a térhangosítás, biztonsági világítás, a villamos-energia ellátás, stb.) lekapcsolásáról, feszültség-mentesítéséről.
− A színpadtetőket leengedi.
− Rögzíti, letakarja azokat a berendezéseket, felszerelési tárgyakat, amelyek
a kialakult helyzetben elszállításra nem kerülhetnek.
− A kijelölt gyülekezőhelyre vonul, és a továbbiakban a felelős szervező utasításai szerint jár el.
A szervező műszaki személyzetének feladata
− A rendezvénysátrakat lezárja.
− A szélnek különösen kitett helyen lévő kordonkorlátokat lefekteti.
− A kifüggesztett nagyméretű molinókat leszereli.
A kereskedelmi, szórakoztató, vendéglátó egységek vezetőinek feladata
− Haladéktalanul beszüntetik a kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó tevékenységeiket.
− Az elektromos berendezéseket áramtalanítják, feszültség-mentesítik.
− A kirakott ülőbútorokat (műanyag székek, asztalok, sörpadok) begyűjtik,
összerakják, lekötik, vagy az építményekbe behelyezik úgy, hogy azokat a
viharos szél ne ragadja fel és sodorja el.
− Az építmények nyílászáróit lezárják.
− A szabadban maradó építmények biztonsági rögzítéséről (lekötözéséről)
gondoskodnak.
− A veszélyeztetett területet elhagyják.
A közönségtől elvárt magatartás
− A terület kiürítésére vonatkozó felhívás esetén a legközelebbi kijáraton
hagyják el a rendezvény területét.
− A kiürítés, menekítés során vegyék figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak megfelelően járjanak el.
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A résztvevők ideiglenes védelmére kijelölt, számításba vehető építmények
− Babits Mihály Kulturális Központ
− Vármegyeháza – fedett részek
− Piac tér – fedett részek
A rendezvény területének elhagyása
A rendezvény területének elhagyási rendjét a 6. fejezet tartalmazza.
7.7. Egyéb nem várt események
7.7.1.

Lovak okozta baleset a szüreti felvonuláson

A fenti esemény bekövetkezésének minimalizálása érdekében az állatok
gyülekező helyét, a vonulás teljes útvonalát és a beérkezés helyszínét a tömegtől
mentesen kell tartani. Szükséges a lovas, lovas kocsis felvonulók és gyalogos
felvonulók gyülekezési helyének külön választása.
A lovasok és lovas kocsik gyülekezési helye:
•

ÁNTSZ előtti parkoló.

Gyalogos felvonulók:
•
•
•
•

Béla király tér,
Katolikus templom előtti terület,
Szülészet előtti útszakasz
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 lovak 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 környezetébe!
A felvonulás ideje alatt az útlezárásokat a Rendőrség, a helyi Polgárőrség,
önkéntesek és a biztonsági őrök felügyelik. A felvonulás egész ideje alatt a
biztonsági szolgálat és a szervezők megbízottjai folyamatos jelleggel mozgóőrséget
biztosítanak.
7.7.2.

Kidőlt fa okoz balesetet

Mivel a rendezvény területén fás részek is találhatók, a fenti esemény
minimalizálása érdekében, a területen nem lehet balesetveszélyes fa. Ezeket a fákat
a rendezvény megkezdése előtt a szervező eltávolítja, kivágatja. A területen ezek
után veszélyes fa nem lehet jelen.
A fenti kockázat szorosan összefügg a természeti csapás, időjárási
vészhelyzet megfelelő értékelésével, kezelésével. Amennyiben viharos erejű szél
és/vagy eső várható a rendezvény ideje alatt, úgy az erdős területeken való
tartózkodás biztonsága nem garantálható. Ebben az esetben a rendezvény
felfüggesztése lehet szükséges.
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A menekülésre figyelembe vett útvonal, terület szabad magasságát nem
korlátozhatja 1,90 m alá belógó, benyúló faág.
7.7.3.

Tömeges mérgezés, pszichoaktív szerek használata

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

a
a
a
a

A mérgezés gyanús személyeket orvosi vizsgálat nélkül nem lehet elengedni.
Ételmérgezés gyanúja esetén a nem kell kiürítést alkalmazni. A rosszullét
személyeket ki kell kérdezni, hogy megállapítható legyen az rosszullét oka. Ha az
gyaníthatóan (nem kell a 100 %-os bizonyosság), hogy valamelyik a rendezvény
területén lévő szolgáltató által készített élelmiszer miatt (mindenki, aki rosszul lett
fogyasztott a szolgáltató által készített élelmiszerből) következett be, akkor a
rendezvény szervezőjének azonnal be 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:
•
•
•
•

7.7.4.

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 nélkül is megteheti, azonban a bejelentésnek részletesnek kell lennie, hogy a hatóság tudjon érdemben lépni az ügyben. Meg kell adni
pontosan a helyszínt, időpontot, esetleg a személyről pontos leírást adni, magasság haj, ruházat.
Bombariadó esetén teendő feladatok

Ha a rendezvény idején bomba-fenyegetésről értesülnek, akkor azt azonnal
jelezni kell az rendezvényszervezőnek, akinek azonnal értesíteni kell a rendőrséget
és a tűzszerészeket, illetőleg azonnal el kell rendelnie a teljes kiürítést.
A hangosbemondó tájékoztatja a kiürítésről a vendégeket. Mindenkit fel kell
szólítani a személyes tárgyaiknak számító kézitáskáik, az adott esetben magukkal
hozott egyéb tárgyaik, ruhadarabjaik magukkal vitelére. Az utasítást mindenki köteles
maradéktalanul teljesíteni!
A gazdátlan csomagokat az észlelés helyén kell hagyni, azokat az illetéktelen
személyektől védeni, kell megfelelő távolságból (legalább 40 - 50 méter)
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7.7.5.

A látogatók tájékoztatása egyén nem várt esemény esetében

A színpadokon mikrofonba vagy áramszünet esetén hangosbemondóba a
következő szöveget olvassa be a műsorközlő:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Sajnálattal közöljük, hogy a rendezvény helyszínét ki kell ürítenünk.
Kérjük Önöket, hogy mielőbb hagyják el a rendezvény területét a legrövidebb
útvonalon. Kövessék a biztonsági szolgálat utasításait!
Ladies and Gentleman! I regret to inform you that the event location should be
emtied. Please, leave the event location as soon as possible in the sortest route.
Follow the instruction of the security service.
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8. JÓVÁHAGYÓ ÉS ELRENDELŐ RÉSZ
A jelen dokumentumban részletezett foglaltak megvalósítását a szervező
aláírásával igazolja, egyúttal elrendeli a közreműködők vonatkozásában a fenti
feladatok maradéktalan betartását!

Szekszárd, 2016. augusztus 12.

..................................................
Halmai-Nagy Róbert
Igazgató
Felelős rendező
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9. MELLÉKLETEK
9.1.

Béla király tér – Garay tér helyszínrajza

2

1

Árusok, vendéglátás
Irányítási pont
Öltözősátor

2

Áramtalanítási hely

6
ME

Mentőgépjármű
Tűzoltó gépjárművek
közlekedésére szolgáló út
Kézi kihangosító
Tűzcsap

5

Gázpalack

4
Tűzoltó készülék

9.2.
ME

Információ
Útlezárás
Kiürítési útvonal
Menekülési helyszín
viharos időjárás esetére
Parkoló
WC
Pohárárusító faház

3
3

Sörpad
LED-fal
1

Ízek utcája

2

Borok utcája

3

Kézműves vásár

4

Színpad

5

Támogatói pavilonok

6

Vármegyeháza

50 méter
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9.2. A Szent István tér – Kiskorzó tér – Prométheusz park helyszínrajza

2

Babits Mihály Kulturális
Központ

2

ME

1
3
1

VIP
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9.3.

Szüreti felvonulás útvonala

Lovasok, lovas kocsik gyülekezési helye
Gyalogos felvonulók gyülekezési helye
Útlezárás
Mentőgépjármű
A felvonulás iránya
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9.4.

A telepített pavilonok alaprajza

Sörpad

Kiszolgálópult
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9.5.

Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv

Sorszám: ………………………..
Oktatás helye:
................................................................................................................
Oktatás időpontja: 201.... . év ................................. hó ............. nap
Oktatásra kötelezettek száma: ...............fő
Oktatáson résztvevők száma: ............... fő
Oktatást végző neve:
.....................................................................................................
beosztása: .....................................................................................................
végzettsége: ..................................................................................................
Oktatás jellege:
□ előzetes (alap) oktatás

□ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:
□ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvén
folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;
□ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági személyzet);
□ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek
(tűzoltó személyzet);
□ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek
(saját és külső szervezet esetén egyaránt).
□ egyéb személyek (…………………….............................................................)
Rendkívüli oktatás oka:
.......................................................................................................................................
....
.......................................................................................................................................
....
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.
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A ............................ sorszámú Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv melléklete
OKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK
SORSZÁM

NÉV

ALÁÍRÁS

MEGJEGYJÉS

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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9.6.

Dokumentáció

A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített dossziéban kell
gyűjteni rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie. A rendezvény ideje alatt azt elérhető helyen kell
tartani.
Az iratgyűjtőbe kell elhelyezni:
•

A rendezvény biztonsági tervét

•

A kiürítési vizsgálat dokumentumait.

•

a kialakított villamos rendszer megvalósulási dokumentumait, annak megfelelőségét
igazoló nyilatkozatot,

•

A felépített sátrak szerkezetére, borítására, rögzítésére vonatkozó dokumentáció illetve
a szerelést végző nyilatkozatát,

•

A színpadok felállítás/összeszerelés megfelelőségét igazoló nyilatkozatot,

•

a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit,

•

az érintettek oktatásával kapcsolatos dokumentációt,

•

a tüzivíz hálózat megfelelőségét igazoló dokumentumot,

•

a tűzoltó-technikai eszközök nyilvántartását, ellenőrzésükről készült jegyzőkönyvet.
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9.7.

Fontosabb telefonszámok:

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KI Főügyelet és műveletirányítás):
Ügyeletvezető: 06-74- 501-126; 06-74- 311-618
Műveletirányító: 06-74- 501-158; 06-74-311-627
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
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