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Jogszabályi háttér
A tengelici Retro Disco (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) 206. §-a,
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020.
január 22-én kiadott Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TVMI) 2.3:2020.01.22.
- Kiürítés,
az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet – a mentésről
alapján került kidolgozásra.
-

A biztonsági terv célja
A tengelici Retro Disco biztonságos lebonyolításához szükséges tűzvédelmi,
egészségügyi biztosítási előírások, valamint tűz és egyéb káresemény esetén szükséges
cselekvési rend meghatározása.

A biztonsági terv időbeni, területi és személyi hatálya
A Biztonsági Terv a kiadása napján, 2020. 03. 14-én 18:00-kor lép hatályba és 2020. 03.
15-én 24:00-ig, vagy a rendezvény után az eredeti állapot visszaállításáig érvényes.
A Biztonsági Tervet a rendezvény teljes területére és az ott folytatandó tevékenységekre
kell alkalmazni.
A Biztonsági Terv hatálya kiterjed a Rendezvény szervezésében, lebonyolításában részt
vevő valamennyi személyre, szolgáltatóra és a rendezvény látogatóira.

A rendezvény rendeltetése
ZENÉS TÁNCOS RENDEZVÉNY
a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet - a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről
1 § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos
rendezvényekre, amelyeket
a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen,
tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak.

A rendezvény általános leírása
A rendezvény megnevezése
Retro Disco

A rendezvény időpontja
2020. március 14. (egy alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény)
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A rendezvény helyszíne
7054 Tengelic Munkácsy utca 291. hrsz

A helyszín rendeltetése:
tornacsarnok

A rendezvény időtartama
2020. március 14. 21.00 - március 15. 05.00 (kapunyitás és zárás közötti idő)

A terület igénybevételének kezdete
2020. március 14. 18.00 (terem berendezése, hangtechnika telepítése)

Beléptetés kezdete
2020. március 14. 21.00

A rendezvény helyszín alapterülete
1178,3 m2

Látogatói létszám
max. 400 fő (hivatalos személyek nélkül)

A rendezvény szervezője
ARTISTIC-EVENTS Kft.
Képviseli: Farkas Balázs ügyvezető igazgató
Elérhetősége: +36 30 219 6991

Hivatalos személyek
A rendezvény felelős szervezője:
Farkas Balázs az ARTISTIC-EVENTS Kft. ügyvezető igazgatója
Elérhetősége: +36 30 219 6991

Biztonsági szolgálat vezetője:
Bániczki Attila Elérhetősége: +36 30 231 6899

A rendezvény biztonsági személyzete:
A rendezvény biztosítását a főszervező által alkalmazott biztonsági személyzet végzi. A
munkájuk során megkülönböztetésként fekete SECURITY feliratú felsőt viselnek.

További biztosítás: (külső területek biztosítása)
Tengelici Polgárőr Egyesület által biztosított járőrkocsi 2-3 fő polgárőrrel.

Egészségügyi személyzet:
1 fő gyalogőrség (Farkas Balázs)

Összekötő személy
Tolnai László Elemérné (jegyző) Elérhetősége: +36 20 433 3404
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A rendezvény helyszíne, leírása, forgatókönyve
A rendezvény a Tengelic Község Önkormányzata által üzemeltetett tornacsarnokban
kerül megrendezésre. Az épületben évekkel ezelőtt már tartottak ilyen rendezvényt, melyet
most hagyományteremtő szándékkal kívánnak megszervezni. A rendezés – egyelőre –
egyszeri rendezésnek minősül, azonban az esemény népszerűségének függvényében dönt a
szervező a továbbiakban a hasonló rendezvények gyakoriságáról.
A tornacsarnok berendezésére a napi rendszeres elfoglaltságot jelentő testnevelés órák
lezárultát és a csarnok takarítását követően kerül sor. Ennek tervezett időpontja 18.00. A
kapunyitás 21.00-kor történik.
A rendezvényre gépjárművel érkezők a Rákóczi Ferenc utcáról nyíló kialakított
parkolókban hagyhatják a gépjárműveket, melyek őrzéséről a Polgárőr Egyesület járőre
gondoskodik.
A beléptetés a Munkácsy Mihály és a Rákóczi Ferenc utcát összekötő gyalogútra néző
bejáraton keresztül történik. A rendezvény belépőjegy váltása mellett vehető meg, amellyel
egyidőben a vendégek sorszámozott karszalagot kapnak. Ezáltal biztosított a létszám
folyamatos és pontos ellenőrzése, valamint a maximális befogadóképesség megtartása.
Az épületben menekülési irányfények jelzik a vészkijáratokat. A kijáratok ajtajai nem
nyithatók egyetlen mozdulattal, ezért azokat kulcsra zárni TILOS, állandó jelleggel nyitva kell
azokat tartani. Az illetéktelenek belépésének megakadályozása végett minden egyes
vészkijárathoz (2.; 3.; 4.; és 5. számú kijárat – lásd 2. és 3. számú melléklet) egy-egy
biztonsági őr kerül beosztásra. Az ő feladatuk elsősorban a belépőjegy nélkül belépni
szándékozók visszafordítása, illetve tűzveszély vagy egyéb vészhelyzet esetén az ajtók
kitárása.

A rendezvényhelyszín beépítése, közlekedés, menekülési lehetőségek
A rendezvény ideje alatt a tánctér sarkában, az irányítási pont előtti térben büfé üzemel,
melyben csak italok és bontatlanul árult édes- és sós ropogtatni való árusítható. Semminemű
ételkészítés és melegítés nem engedélyezett. A büfé alapterülete 9 m 2. A rendezvény alatt 18
éven aluliak számára szeszesital kiszolgálása TILOS. Ennek betartásáért a büfét üzemeltető
személyzet a felelős.
A büfé előtti térben kerül felállításra a DJ pult, melynek alapterülete 4 m 2. Tűzvédelmi
biztosítására 1 db 6 kg ABC porral oltó tűzoltókészülék kerül ideiglenesen telepítésre.
A rendezvény területe 1178,3 m2, melyből a tánctér és nézőtér együttes alapterülete 640
m . A rendezvény résztvevői csak a földszinti részt használhatják, a karzatra nem mehetnek
fel. Ennek biztosítására a karzat feljárójához felállításra kerül egy biztonsági őr, akinek
többek között a feladata, hogy a felmenni szándékozókat visszafordítsa.
2

Menekülési útvonalak, kijáratok
A rendezvény ideje alatt normál körülmények között az épület elhagyása a beléptetésre
szolgáló ajtón keresztül történik.
Vészhelyzetben a menekülési irányfényeket követve a helyiségből részben a
közlekedőkre, részben pedig rögtön a szabadba jutunk. Ebben az esetben az épület elhagyása
4 ajtón keresztül lehetséges.
Gyülekezési hely: az épülettől kb. 50 méterre!
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A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők
tevékenysége
A rendezvény felelős szervezője
-

Megszervezi a rendezvény biztosítását, elkészítteti a rendezvény biztonsági
tervét, gondoskodik az abban foglaltak betartásáról és betartatásáról
Gondoskodik a biztonsági terv oktatás keretében történő megismertetéséről
a munkatársak és a biztonsági szolgálat tagjai részére.
Dönt a rendezvényhelyszín maximális befogadóképességének ismeretében
a belépők számának korlátozásáról, vagy a belépés szüneteltetéséről.
Dönt a veszélyhelyzetek megszüntetésére irányuló megelőző, korlátozó
intézkedések bevezetéséről.
Szükség esetén elrendeli a rendezvény felfüggesztését, a területen
tartózkodók riasztását, a terület kiürítését.

Összekötő személy (biztonsági és tűzvédelmi felelős)
Tolnai László Elemérné (jegyző) Elérhetősége: +36 20 433 3404
-

-

-

Közreműködik a biztonsági terv elkészítésében.
Elkészíti a szolgáltató részére a biztonsági terv kivonatát.
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
Tengelic község honlapján való közzétételéről.
Kapcsolatot tart a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
ügyeletével.
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, az 1. számú
mellékletben található igazolás aláírásával szükséges nyilvántartani.
A szervező a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők
menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez
igazodó számú biztonsági személyzetet, de 100 főig legalább 2 fő, majd
minden további megkezdett 100 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.

Tengelici Polgárőr Egyesület
-

Felügyeli a közterületi rendet és a kijelölt parkolóhelyen álló
gépjárműveket.
Szükség esetén intézkedést kezdeményez a rendet megzavaró egyénekkel
szemben.
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-

Amennyiben saját személyzettel és eszközökkel nem képes a rendet
fenntartani, úgy riasztja a készenlétben lévő körzeti megbízottat.

A rendezvény biztosítását ellátó szervezet
A biztonsági személyzet irányítója:
Bániczki Attila Elérhetősége: +36 30 231 6899
Feladata:
-

A biztonsági személyzet tagjai tevékenységének irányítása.
Folyamatos kapcsolattartás egymással és a felelős szervezővel.
További feladatait a felelős szervező utasításai szerint látja el.

A biztonsági személyzet létszáma
A rendezvény folyamán a belső térben 6 fő biztonsági személyzet (4 fő
felállított biztonsági őr és 2 fő „járőr”) teljesít szolgálatot, míg a szabadtéri
rendre a polgárőr egyesület 2-3 fő járőrrel felügyel.
A látogatók tervezett számára tekintettel a biztonsági személyzet létszáma
nem éri el a 10 főt.
A biztonsági személyzet feladata
a szervezők munkájának biztosítása, 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 vendégek ott tartózkodása elől lezárt területekre történő behatolás
megakadályozása
a rendezvény rendjének megzavarására irányuló szándék felfedése,
jelentése a biztonsági személyzet vezetőjének és a felelős szervezőnek,
a rendezvény résztvevői – így a közönség, a műsorszolgáltató, a
vendéglátóhely, a szervező sérelmére irányuló személy- illetve vagyon
elleni cselekmények felfedése, megszakítása, tettenérés esetén az elkövető
elfogása, visszatartása a rendőrség helyszínre érkezéséig, helyszínbiztosítás,
berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök őrzése,
a rendezvény rendjét megzavarók felhívása a jogsértő magatartásuk
abbahagyására,
a szemmel láthatóan veszélyes tárgyak bevitelének megakadályozása.
szükség esetén távozásra felszólítás, vagy az illető 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 területen dolgozók, a műsorszolgáltató és a vendégek
-
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személyi biztonságának megóvása.

Egymás közötti kommunikáció, kapcsolattartás
A szervező gondoskodik arról, hogy a rendezvény ideje alatti kapcsolattartáshoz
szükséges mobil telefonszámok egyeztetésre kerüljenek és minden szolgálati személy
rendelkezésére álljanak.
A biztonsági személyzet munkatársai között a kapcsolattartás eszköze:
mobil telefon.
A biztonsági személyzet és a szervezők 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,
biztonsági szabályokról,
a tűzvédelmi rendszabályok figyelemmel kísérésére és a rendellenességek
jelzésére.
Kísérje figyelemmel:
a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartását,
a tájékoztató feliratok, menekülési útirányjelzők meglétét, épségét,
a rendezvény résztvevőire meghatározott biztonsági és tűzvédelmi
előírások megtartását.

Közreműködő személyek feladatai (rendezvénytechnika, műszaki személyzet)
-

-

-

-

A rendezvény megkezdése előtt ellenőrzik a helyszínen tartózkodók
tájékoztatására, értesítésére, riasztására alkalmazott hangosító eszközök
elérhetőségét, működőképességét.
A színpad 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.
Csak megfelelő és érvényes dokumentációkkal rendelkező hangtechnikai
eszközöket üzemeltetni.
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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.
A rendelet 2. számú mellékletének
2.1.1. Zárt térben tartott, 300-1000 fő közötti létszámú zenés táncos
rendezvény esetében egy fő gyalogőrség biztosítása szükséges.
A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas állandó vagy
ideiglenes helyiséget fektetési lehetőséggel.
Az elsősegélyhely a szertárhelyiség melletti fiú öltözőben kerül kialakításra! Az
elsősegélynyújtó személye a rendezvény felelős szervezője által alkalmazott hivatásos
elsősegélynyújtó.
Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a
szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről.
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 az ügyeletes kórházba szállítja. Az esetleges
bekövetkező események jellegének megfelelően szükséges lehet a Szekszárd Városi
Rendőrkapitányság illetve Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és az Országos Mentőszolgálat értesítése is. Erről a a
felelős szervezőből, a biztonsági személyzet vezetőjéből és az összekötőből álló bizottság
dönt az adott helyzetnek megfelelően.
A szervezők ilyen értelmű kioktatását el kell végezni!

A belépés és eltávozás rendje
A rendezvény területére tilos bevinni:
-

-

közbiztonságra veszélyes eszközt,
szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat
kilövő készüléket (különösen: dobócsillag, rugóskés)
a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő
eszközt (különösen: ólmosbot, boxer),
a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botokat,
nehezékeket,
olyan eszközt, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület
ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki
(gázspray),
olyan eszközt, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt
megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat),
olyan eszközt, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen
állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló),
lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert,
pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószert,
gyúlékony (I-IV. tűzveszélyességi fokozatú) folyadékokat (pl. hígító,
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-

festékadalék, benzin, stb.),
kábító- vagy kábító hatású szert,
üveges kiszerelésben lévő terméket (pl. üdítőital, sör, stb.),
1,5 liternél nagyobb műanyagpalackos üdítőitalt, vizet.

A talált tárgyak kezelése
A rendezvény helyszínén talált tárgyat a biztonsági személyzet a találótól átvételi
elismervény ellenében átveszi, majd a szervezőknek 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.

Kilépés a rendezvény helyszínéről
A rendezvény helyszínét bárki bármikor szabadon elhagyhatja, oda a rendezvény ideje
alatt visszatérhet.

A vendégek tájékoztatása vészhelyzet esetén
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 tápfeszültségellátást végző elemek működőképességéről a rendezvény megkezdése előtt meggyőződik,
tartalék elemeket tart készenlétben. A biztonsági személyzetet a megafonhasználatáról
kioktatja.
A kézi kihangosító berendezést a szervező következő helyen tartja készenlétben:
irányító pont (szertár szoba)

Teendők tűz- és káresemény esetén
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 jelzést fogadó 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 tűzriadó tényét
jelzi a tűz helyét és okát
értesíti a Tűzoltóságot (105-ös, vagy 112-es telefonszámon)
A bejelentés tartalmazza:
az esemény pontos helyét,
mi történt,
mi ég,
mi van veszélyben,
emberélet van-e veszélyben,
a jelző személy nevét és telefonszámát.
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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.

A tűzoltáshoz felhasználható eszközök, készülékek
A színpad védelmére 1 db 34 A oltóképességű (6 kg ABC porral oltó) ellenőrzött tűzoltó
készülékeket kell készenlétben tartani.
Az épületben ezen kívül megfelelő számú (3 db), utánvilágító táblával jelzett, ellenőrzött
tűzoltó készülék található. (lásd 2-3. sz. melléklet)

A riasztás és az épület kiürítésének elrendelése esetén szükséges teendők
A rendezvény területén tartózkodók riasztását a rendezvény felelős szervezője rendeli el.
Teendők:
a zeneszolgáltatást, szórakoztató programokat, a vendéglátóhelyen 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 vonatkozóan 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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A rendezvényterület elhagyásának módja
A rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülést biztonsági jelek segítik. A
kijáratokat/vészkijáratokat zöld alapon fehér világító biztonsági jelek jelzik.
A területen a közlekedési utakat, –menekülés céljára szolgáló utakat és területeket teljes
szélességében és állandóan szabadon kell tartani.
A rendezvény területén, illetve annak helyiségeiben található valamennyi villamos
berendezés kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószerkezetét továbbá a tűzoltó készülékeket
eltorlaszolni, az azokhoz vezető utat leszűkíteni, tárolás céljára használni még átmenetileg
sem szabad.
Az épület kiürítési irányait, útvonalait a 3. számú melléklet tartalmazza.

Eljárás a kiürítés elrendelése esetén
A rendezvény felelős szervezőjének feladata:
-

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 (összekötő) 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 feladata:
-

-

- A lezáráshoz használt szalagkordonokat egy esetleges vészhelyzet esetén
a menekülés érdekében a biztonsági személyzetnek kötelessége azonnal
eltávolítani.
A felállított biztonsági őröknek ki kell tárniuk az általuk felügyelt
vészkijárati ajtókat.
A kiürítés elrendelését követően irányítani, segíteni a területet elhagyó
közönség mozgását.
Ellenőrizni, hogy a veszélyeztetett területen személy (pl. sérült, idős, vagy
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-

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.
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.
Amennyiben a tűz a környezetükben keletkezett, a tűz oltásának
megkísérlése.
További feladatokat a felelős szervező utasításai szerint látnak el.
Áramtalanításért felelős: műszaki személyzet
Villamos főkapcsolók: öltözők közötti kijárat falán

Az árusítást, vendéglátást végzőktől elvárt magatartás
-

-

A rendezvény megszakítására, a terület kiürítésére irányuló felhívás esetén
a vendégkiszolgálást azonnal fejezzék be, az elektromos 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.

BIZTONSÁGI TERV

– 14 –
Készítette: Sári József tűzvédelmi főelőadó CXB C 396414 (06/30-757-3301)

RETRO DISCO Tengelic Tornacsarnok
Intézkedési terv nem várt esemény (baleset, elemi csapás, tömeges
rendbontás) 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 veszélyhelyzetek esetére.

Tömeges mérgezés, pszichoaktív szerek használata
Ha tömeges rosszullétre utaló jeleket észlel valaki, azt azonnal jelezni kell a rendezvény
szervezőinek. Ha a rosszullét veszélyes anyagra utal, akkor a rendezvény szervezőinek
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 rosszul lett személyeket ki
kell kérdezni, hogy megállapítható legyen az rosszullét oka. Ha az gyanítható (nem kell a 100
%-os bizonyosság), hogy valamelyik a rendezvény területén lévő 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.
Pszichoaktív szerek fogyasztásának illetve terjesztésének gyanúja esetén azonnal
értesíteni kell a rendőrséget, a szervezőket, a biztonsági személyzetet, rosszullét esetén a
mentőszolgálatot is.
A Rendőrségre történő bejelentéstétel esetén 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 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 hangosbemondón 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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RETRO DISCO Tengelic Tornacsarnok
A látogatók tájékoztatása egyén nem várt esemény esetében
A színpadon a 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.

A biztonsági terv készítője

………………………………
Sári József
tűzvédelmi főelőadó

Jóváhagyó és elrendelő rész
A jelen dokumentumban foglaltak megvalósítását a felelős szervező aláírásával igazolja,
egyúttal elrendeli a közreműködők vonatkozásában a fenti feladatok maradéktalan betartását!
Tengelic, 2020. február 11.
..................................................
Farkas Balázs
ügyvezető igazgató
felelős rendező

BIZTONSÁGI TERV

– 16 –
Készítette: Sári József tűzvédelmi főelőadó CXB C 396414 (06/30-757-3301)

RETRO DISCO Tengelic Tornacsarnok
1. számú melléklet

Oktatási Napló
Oktatást végezte:
Oktatás időpontja:
Oktatás leírása: A 2020. március 14-én Tengelicen a Tornacsarnokban megtartandó
Retro Disco rendezvény Biztonsági Tervében foglaltak, különös tekintettel a
rendezvény lebonyolításának szabályaira, illetve a veszélyhelyzetben tanusítandó
magatartásra.
Az oktatáson részt vett személyek aláírásukkal igazolják, hogy a rendezvény
biztonsági tervében foglaltakat maradéktalanul megismerték.
Ssz.

Olvasható név

Beosztás

Aláírás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kelt:
…………………………….
oktató aláírása
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RETRO DISCO Tengelic Tornacsarnok
Ki-és beléptetés rendje
2. számú melléklet
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RETRO DISCO Tengelic Tornacsarnok
Kiürítési/menekülési útvonal
3. számú melléklet
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