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1 A Biztonsági terv alap információi 
 

A rendezvény megnevezése: RÁBAPATONAI FALUNAP   

A rendezvény időpontja: 2017. július 15. 

A rendezvény főszervezője 
 
Rábapatona Község Önkormányzata  

9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. 

Képviseli: Molnár-Nagy Béla, polgármester (tel: 06-20-255-2810) 

A főszervező által kijelölt további kontakt személy: 
 
Németh Annamária (06-20-217-5269) – IKSZT vezető 

1.1 Rendezvény által igénybe vett területek: 
 
Rábapatona, Zrínyi utca 32. Sportpálya, hrsz: 86/37 

A terület nagysága: 23076 m2 

Zenés-táncos rendezvényként figyelembe vett terület nagysága: ~ 2000 m2 

 
A helyszínen található objektumok: 

 nem ételt árusító kereskedők sátrai 

 ételt árusító kereskedők sátrai 

 4 db fa tartószerkezetű árusító stand ponyvával fedettek, minden oldalról nyitottak, 

méretük:1,5 m X 2 m 

 rendezvénysátor, benne színpaddal (acél szerkezetes ponyva borítású sátor mérete:15 m X 

30 m, színpad mérete: (6 m X 8m) 30 db sörpad garnitúrával 

 öltözősátor (6m X 8m) 

 catering sátor (10 m X 10 m) 

 VIP sátor ( 4 m X 6 m) 

 gyermek sátor (6 m X 10 m) 

 szaniter konténer (2,44 m X 6,05 m) 

 
Az öltöző sátor, és a vendéglátó (catering) sátor nem tömegtartózkodás céljára kerülnek 

telepítésre.  

 
A helyszín vázlata:10.1 számú melléklet 

1.2 A rendezvény területének befogadóképessége 
 

A rendezvényen egy időben 
 

- 18.00 óráig a jelenlévők száma nem éri el az 1000 főt 

- 18.00-23.00 óra között a jelenlévők száma nem éri el az 2500 főt 

- 23.00-04.00 óra között a jelenlévők száma nem éri el az 1000 főt 
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1.3 A rendezvény megközelíthetősége 
 

A rendezvény Rábapatona, Zrínyi utca irányából közelíthető meg, itt találhatóak a beléptető kapuk. 

1.4 Parkolás, behajtás 
 
Parkolásra a település területén az utcákban, a kijelölt parkolóhelyeken, valamint a sportpálya 

melletti füves területen, illetve az Agárpálya területén van lehetőség. A rendezvény területére a 

látogatók gépjárművel nem hajthatnak be. A kétirányú forgalom zavartalan biztosítása érdekében 

a Zrínyi utca a Rózsa Ferenc utcai kereszteződésétől, illetve a Rózsa Ferenc utca 29-34 

házszámig július 15-én 8.00 órától 23 óráig parkolás elől lezárásra kerül. A parkolási tilalom 

fenntartása, a parkolási rend fenntartása és a forgalomirányítás a polgárőrök feladata.  

  
A főzőcsapatok, az árusok és a mutatványosok a Sportpálya délnyugati sarkánál lévő kapun 

hajthatnak be a rendezvény területére. Járműveikkel a sportpálya délnyugati kerítése mellett 

kijelölt területen parkolhatnak. A fellépőknek, a fellépők járműveinek illetve a színpadi technikát 

biztosító vállalkozás járműveinek a látogatóktól kordonnal elzárt területén biztosítunk lehetőséget 

a behajtásra és a parkolásra.  

1.5 A belépés és eltávozás rendje 
 

A Rábapatonai Falunap ingyenesen látogatható rendezvény. A rendezvényre érkezők a területet a 

Zrínyi utca felől, valamint a Rózsa Ferenc utca irányából közelíthetik meg és ezen az útvonalakon 

szabadon távozhatnak. A rendezvény területére való beléptetésnél csomag és ruházat átvizsgálás 

nem lesz. 

1.6 A rendezvény területére beviteli tilalom alá eső dolgok 
 

A rendezvény területére tilos bevinni: 
 

- közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,  
- az olyan eszközt, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt 

megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat),  
- az olyan eszközt, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot 

előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló),  
- az olyan eszközt, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál 

(különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek),  
- lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert, vágó-, szúró eszközöket,  
- pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószert, 
- kábító- vagy kábító hatású szert. 

1.7 A talált tárgyak kezelése 
 

A rendezvény helyszínén talált tárgyat a biztonsági szolgálat vagy a szervező a találótól átveszi, 
őrzi, illetve a továbbiakban a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 
Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvényben foglaltak szerint jár el. Őrzés helye: a rendezvény 
irányítási pontja. 
A talált dolgot a biztonsági szolgálat a helyszínen a tulajdonosnak kiszolgáltatja, ha hitelt 
érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi. 
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2 A szervezők és a biztonsági szervezet összetétele és feladatköre 
 

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. Mivel a biztonsági 

személyzet létszáma a tíz főt eléri, a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, 

legalább három tagja személy- és vagyonőr képesítéssel rendelkezik. A rendezvény szervezője, 

illetve a biztonsági személyzet tagjai a képesítő okiratot a rendezvény ideje alatt köteles magánál 

tartani, hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.  

 

Közreműködnek : 
 

 IKSZT valamennyi munkatársa a vezető szervező irányításával.

 A rábapatonai Polgármesteri Hivatal munkatársai

 Marcus Soldier Team Kft. őrző védő feladatokat ellátó személyzete valamint képzett 

rendezvénybiztosító személyzete (2017. július 15. 18 órától 2017. július 16.  04 óráig ) 

 Rábapatonai Polgárőr Egyesület és társszervezetei 

 Körzeti rendőrök (feladatukat a Rendőrkapitány határozza meg) 

 Önkéntes segítők 

 Misszió Mentőszolgálat: 18 órától 23 óráig 1 db esetkocsival - elhelyezése a sportpálya 

főbejárata mellett 

 Vöröskereszt: elsősegély nyújtó hely a rendezvény irányítási pontján lesz kijelölve, illetve a 

futóverseny alatt mozgóőrség végez egészségügyi biztosítást   

 

A munkatársak a rendezvényeken folyamatos jelleggel a létszám és a feladatok által megkövetelt 

számban vesznek részt.  

 
Hatóságok: 
 

 Rendőrség:  

DOMICSER JÓZSEF c. r. ftzls. 

Elérhetősége: 06/70-333-98-86 

 Katasztrófavédelem 

Dr. KERTICS RAMÓNA c. tű. zászlós 

Elérhetősége: 06/30-465-24-04 

NAGY ANDRÁS c. tű. őrgy. 

Elérhetősége: 06/20-580-71-65 

 
Biztonsági szolgálat: 
 

 Marcus Soldier Team Kft. Győr, Puskás Tivadar utca 4.  
  
           SEBŐK GÁBOR  DSP üzletágvezető 

 
Elérhetősége: +36-20-564-3102 
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 Rábapatonai Polgárőr Egyesület:  
 
TAKÁCS VIKTOR – elnök 
 
Elérhetősége:+36-30-621-6247 
 

  Összekötő személy: 
 

NÉMETH ANNAMÁRIA - IKSZT vezető   

 

Elérhetősége: +36-20-217-5269  

 

 A színpadtechnikai eszközöket üzemeltető vállalkozás képviselője: 
 
DANKA LEVENTE  ev.  
 
Elérhetősége:+36-70-364-5265 
 
A rendezvény operatív irányítására irányító központ kerül kialakításra a rendezvénysátor 
melletti  pavilonban.  
 
Az irányítási ponton koordináló csoportban részt vesznek: 
 
- a szervező és az általa megbízott személyek  
- a rendezvénybiztosítás képviselői 
- a technikai eszközöket (hangosítás, színpad) üzemeltető vállalkozás képviselője 
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3 A rendezvény programterve:  
 

IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN

8:00-11:00 Horgászverseny Feller sarok

7:30-11:00 Futó Körverseny Sportpálya, település

12:00:00 EBÉD Sportpálya

13:30:00 Ünnepi megnyitó Színpad

13:45-14:15
Etalon Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény- Bolero Tánccsoport
Színpad

14:20-14:45
Rábapatonai Nyugdíjasok Baráti 

Körének dalcsokra
Színpad

14:45-15:15

Egyházkarcsai gyerekek kulturális 

műsora, Rábapatonai néptánccsoport 

fellépése

Színpad

15:15-15:45 Hastánc Színpad 

15:45-16:30
Bajnokcsapat köszöntése, Megyei III. 

osztály éremátadó
Színpad

16:30-17:30
Rábapatona- Egyházkarcsa  

labdarúgó mérkőzés
Sportpálya

16:30-17:00
Bognárné Németh Nikolett és Németh 

Enikő dalműsora
Színpad

17:00-19:00 Szivarock együttes Színpad

19:00-22:00 LORD koncert Színpad

22:00-04:00 Gramy bál Színpad
 

 

A programtervben szereplő Horgászverseny, külső helyszínen (Feller- sarok) kerül lebonyolításra 

a helyi Holt-Rába Horgász Egyesület szervezésben. A Feller- sarok nem tartozik a rendezvény 

helyszínéhez, ezért az nem része a Biztonsági tervnek.  

3.1 Nagy tömeg koncentrálásával járó programpontok: 
 
20:00 - 21:30  Lord koncert - Rendezvénysátor 
22:00 - 04:00  Grammy bál - Rendezvénysátor 



8 
 

4 A rendezvény biztosítása 
 

A közreműködő szervezetek az események biztonságát az alábbi erőkkel biztosítják: 
 

Időpont A rendezvény 
megnevezése  

Helyszín Résztvevők 
becsült száma 

Biztonsági személyzet  

8.00 – 
12.00 

Futóverseny Sportpálya Zrínyi utca 32. 
Zrínyi utca, Rózsa Ferenc 
utca, Dózsa utca, István 
utca, Kossuth utca, 
Szentháromság tér, 
Szabadság utca, 
Széchenyi utca, Győri út, 
Arany János utca, Külső 
Rákóczi utca, Külső Imre 
utca, Imre utca 
 

200 fő 15 fő polgárőr  
A csomópontok és 
becsatlakozási pontok 
zárását 1-1 fő polgárőr 
biztosítja A 
helyszínrajzokat a 11.1 
számú melléklet 
tartalmazza. 

13.30 – 
18.00 

Kulturális műsor Rendezvénysátor 300 fő   2 fő polgárőr 

18.00 – 
23.00 

Lord koncert Rendezvénysátor, 
sportpálya 

2500 fő 15 fő biztonsági őr, 
rendezvénybiztosító 
(biztonsági szolgálat) 

23.00-
04.00 

Grammy bál Rendezvénysátor 400 fő 5 fő biztonsági őr, 
rendezvénybiztosító 
(biztonsági szolgálat) 

 

4.1 A biztosításban közreműködő szervezetek feladata 
 

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

 a rendbontásra irányuló tevékenység megakadályozás az illetéktelen személyek kiszűrése 
és távoltartása,



 a rendezvény zavartalanságának biztosítása: a rendezvény megtartását akadályozó vagy 
zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve az ott jog-ellenesen tartózkodó személyek 
kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra 
felszólítani.



 a rendezvény valamennyi résztvevője testi épségének biztosítása, becsületüket csorbító 
cselekmények megakadályozása,



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



 rendezvényt biztosító hatóságok munkájának segítése,



 a vendégek ott tartózkodása elől lezárt területekre történő behatolás megakadályozása, a 
zavartalan gk. közlekedés és parkolási rend elősegítése 



 szemmel láthatóan veszélyes tárgyak bevitelének megakadályozása.



 vészhelyzet esetén a terület kiürítése
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4.2  Kommunikáció, kapcsolattartás 
 

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

 A biztonsági személyzet munkatársai között a kapcsolattartás eszköze:rövidhullámú adó-
vevő készülék és mobiltelefon.



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

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

5 A rendezvény lebonyolításával kapcsolatos veszélyforrások azonosítása 
 

 Kedvezőtlen tömeghatások (pánik) 

 Váratlan időjárási anomáliák 

 Terrorfenyegetés 

 Lokálisan kialakult tüzek 

 Balesetek, rosszullétek 

5.1 Veszélyforrások kockázatainak minimalizálására tett intézkedések: 
 

 A lakosságot értesíteni kell a rendezvény ideje alatti útlezárások helyéről, időtartamáról.

· A szabadtéri rendezvény területén a sportpálya köztéri világítással rendelkezik. A  

közlekedési és menekülési  útvonalakon szükség esetén külön  megvilágítás  és  a 

megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése szükséges. 

 A rendezvény főszervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán 

feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes 

időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

 A különböző ideiglenes építmények telepítésekor megfelelő szélességű területet biztosít a 

közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében és a beavatkozó járművek (mentő, 

rendőr, tűzoltó) részére.

 A különböző ideiglenes építmények telepítésekor a meglévő épületektől legalább

2,5 méter távolságot hagy, mely nemcsak a további menekülési lehetőségek miatt előnyös, 

hanem egy esetleges tűz keletkezésekor, annak átterjedését is korlátozza. 

 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

 A gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget biztosít. 

(30 méterenként legalább 2,5 méter széles)

 A menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – 

világító menekülési biztonsági jelekkel jelöli. A jelölések láthatóságát úgy biztosítja, hogy a 

résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bár-mely pontjáról, annak teljes 

időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. A táblák legkisebb 

mérete legalább 1200 x 600 mm. A lehetséges menekülési útvonalakat szabadon hagyja, 

azokat még ideiglenesen sem zárja el asztallal, paddal, stb.
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 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 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.

 Dohányozni csak a szabad területeken és az arra kijelölt helyeken szabad! Az ezekre 

vonatkozó táblákat kihelyezik.

 A rendezvényen pirotechnikai eszköz használata, tűzrakás, tűzgyújtás tilos! (ez alól 

kivételt képez a Civilszervezetek főző csapatai által használt gázégők begyújtása, a fentebb 

leírt, rájuk vonatkozó szabályok betartásával).

 A tűzesetek megelőzésére a rendezvény területén porral oltó tűzoltó készülékeket kell 

elhelyezni.

 Fentieken túlmenően valamennyi árus köteles gondoskodni a saját elektromos 

berendezéseire vonatkozóan érvényes érintésvédelmi tanúsítványról és hitelesített poroltóról. 

Erről az árusokat és vendéglátó vállalkozásokat a felelős koordináló személy köteles 

tájékoztatni.

 A nagy energiaigényű színpadok, installációk áramtalanítsa több központi kapcsolóval 

lehetséges, mely vészhelyzet esetén használható. A tűzvédelmi kapcsolók működtetése a 

színpadot üzemeltető cég technikai személyzetének a feladata, és kötelessége. 

 A zenés-táncos rendezvényelemekre vonatkozó biztonsági tervet és a rendezvény 

egészére vonatkozó biztonsági intézkedéseket a szervező honlapján közzé kell tenni és a 

rendezvény helyszínén ki kell függeszteni. 

5.2 A szervezők által elrendelt és kihelyezett oltókészülékek telepítési helyei: 
 

 Rendezvénysátor: 1 db 34 A oltásteljesítményű oltókészülék a hangosító állásban 

elhelyezve 

 Színpad: 1db 34 A oltásteljesítményű oltókészülék a színpad mellett elhelyezve 

 Öltözősátor: 1 db 34 A oltásteljesítményű oltókészülék 

 A tűzoltó készülékek helyeit utánvilágító táblákkal jelölik.  

           Oltókészülékek helyei a 10.1 számú mellékletben található. 

 A vendéglátó sátor: 1 db 34 A, 183 B, C oltásteljesítményű oltókészülék. - A vendéglátó 

egység üzemeltetője maga gondoskodik az oltókészülék készenlétben tartásáról. 

5.3 Tűzi vízforrások helyei 
 

1 db föld feletti tűzcsap a Zrínyi utca 4. szám előtt- a tűzcsap helye a 11.1. számú mellékletben 

5.4 Mentési, tűzoltási bejáró 
 

A Zrínyi utca felől van lehetőség a mentő illetve tűzoltó járműveknek a behajtásra.  
 

5.5 Menekülési útirányt jelző utánvilágító táblák elhelyezése: 
 
A menekülés irányát jelző utánvilágító táblák mérete: 1200 mm x 600mm. 

Elhelyezésük a 11.1. számú mellékletben található. 



11 
 

5.6 Sátor biztonsági világítás: 
 

 A rendezvénysátor mérete: 15 m x 30 m = 450 m2 

 A szervező a rendezvényen felállított rendezvénysátorban biztonsági világítást épít ki, ami 

áramszünet esetén szünetmentesen bekapcsol és a sátor teljes területét megvilágítja.  

5.7 Tartalék áramforrások: 
 

 Biztonsági hangosító rendszer (110V) pótáram ellátását a hangosító állásban elhelyezett 

aggregátorral/szünetmentes tápegységgel  biztosítják. 

 Sátor biztonsági világítását áramszünet esetén szünetmentes tartalék áramforrással 

biztosítják 

5.8 A látogatók tájékoztatása vészhelyzet esetén 
 

A kiépített hangosító berendezés mellett áramszünet esetén kézi kihangosító (megafon) 

készülékkel, valamint a Rendőrség szolgálati gépjárművének hangosbeszélőjével. 

6 A területek használati szabályai: 
 
Rendezvénysátor, öltözősátor 
 

 Ponyvaszerkezetű építmény (sátor) ponyvafelületét megtámasztó tartószerkezet a 

közepes kockázati osztály esetén A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú legyen 

 A ponyvahéjazat anyaga legalább C-s2, d0 tűzvédelmi osztályú legyen (az építmény 

befogadóképessége 300 főnél nagyobb, de nem haladja meg a 2000 főt.) 

 A ponyvaszerkezetű építmények maximális megengedett alapterülete 4000 m2, ha a 

ponyvahájazat anyaga legalább C-s2, d0 tűzvédelmi osztályú.  

 A ponyvaszerkezetű építmények kijáratainak számát és a kijáratok szélességi méretét úgy 

alakítja ki, hogy az a C-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén 2 perc alatt 

kiüríthető legyen. A kijáratoknál küszöb, szintkülönbség vagy bármilyen biztonságos 

haladást akadályozó kialakítás nem lehet.  

 A ponyvaszerkezetű építmény egyéb építményektől való tűztávolsága a C-s2, d0 

követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén legalább 12 méter. (Ha két, vagy több 

egymás mellé helyezett ponyvaszerkezetű építmény együttes alapterülete nem haladja 

meg a 4000m2-t, azok egy építményként vehetők figyelembe, és közöttük az előzőekben 

leírt távolságokat nem kell biztosítani, mivel az egy tűzszakasznak minősül.) 

 Világításra a ponyvaszerkezetű építményben csak villamos energia alkalmazható. A 

ponyvaszerkezetű építményeken belül elhelyezett villamos berendezéseket úgy alakítja ki, 

hogy azok központilag és szakaszosan is leválaszthatók legyenek.  

 a rendezvénysátor védelmére legalább 2 db 34 A, 183 B, az öltözősátorba minden 

megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű tűzoltó készüléket biztosít és jelöl. 

 az asztalok és padok elhelyezésekor hosszirányban és keresztirányban (kijáratok 

környezetében) biztosít legalább 1,5 méter széles menekülési útvonalat. A 

rendezvénysátor kiürítésénél a kijáratokat a rendezvény ideje alatt mindenkor biztosítja, 

azt még ideiglenesen sem zárja le.  

 a ponyvaszerkezetű építmény kijárata előtt a szabadtéren, a kijárat szélességének 

megfelelő méretben, de legalább 3 méteres szakaszon és minimum a kijárattól mért 10 
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méter távolságon belül nem helyez el kiürítést akadályozó szerkezet, berendezést, 

anyagot. Jó idő esetén valamennyi oldalsó ponyvaszerkezetének felhajtása célszerű és 

javasolt. Az öltözősátornak külön kijáratot biztosít és jelöl.  

 A menekülés céljára figyelembe vehető szabad nyílásszélesség napközben a 11.2.1. 

számú melléklet szerint nem lehet kevesebb, mint 5,04 méter. 18 óra után a 11.2.2 

melléklet számításai szerint 16,12 m. 

 a ponyvaszerkezetű építmény üzemeltetője, a rendezvény szervezője betartja, betartatja 

az építményben tartózkodók maximális létszámára vonatkozó előírást. (Az építményben 

tartózkodók létszámáról az építmény bejáratánál információval kell rendelkeznie a 

beléptetést felügyelő személyeknek.)  

 

A rendezvénysátorban az egyidejűleg benntartózkodók száma napközben nem haladhatja 

meg az 11.2.1 számú mellékletben meghatározott létszámot, azaz 420 főt, az esti zenés, 

táncos rendezvényen a 1344 főt. (11.2.2 melléklet) 

 a sátrak minősítő tanúsítványát és a sátorkönyveket a helyszínen (ellenőrzés esetére) 

biztosítja.  

 a rendezvénysátorban a dohányzás, nyílt láng és pirotechnikai eszközök használata 

tilos, az ezeket tiltó táblák kihelyezi.  

Színpad  

 a színpad előterét mobil kordonokkal lezárja, az oldalát és a színpad mögötti területet a 

produkció szervezői által kért módon zárja le és felügyeli. A színpadot elzáró kordonok 

és a színpad közötti területen a bejutást a biztonsági személyzet felügyeli a 

rendezvényeket megelőzően és az rendezvények alatt folyamatos jelleggel (3 fő).  

 a színpad védelmére, minden megkezdett 50 négyzetméterenként, 1 db 34A oltó- 

képességű, ellenőrzött tűzoltó készüléket tart készenlétben. A tűzoltó készülékek 

helyét, utánvilágító táblával jelöli.  

 Csak megfelelő és érvényes dokumentációkkal rendelkező színpadtechnikai 

eszközöket szabad üzemeltetni.  

 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. 

 
Árusok és catering 
 

 A sátrak, pavilonok elhelyezésekor legalább 3,5 méter szélességű területet biztosít a 

közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében és a beavatkozó járművek 

(mentő, rendőr, tűzoltó) részére.  

 Az árusító helyeket úgy telepíti, hogy két árusító hely között lehetőség szerint legalább 

1 méter távolság legyen és legfeljebb 50 méterenként 2,5 méter széles menekülési utat 

kell biztosítani. A menekülési utakat a sátrak, pavilonok elhelyezésekor szabadon 

hagyja.  

 A sátrak pavilonok védelmére (minden második sátorba illetve pavilonba) 1-1 db 34 A, 

183 B oltóképességű, ellenőrzött tűzoltó készüléket tart készenlétben, és jelöl.  

 Az elárusító helyeken a dohányzás, nyílt láng és pirotechnikai eszközök használata 

tilos! A területre éghető folyadékot bevinni tilos! Az ezeket tiltó táblákat  kihelyezik.  

 A kitelepült árusító helyek felső ponyvaszerkezetét úgy alakítják ki, hogy erős szél, 

vihar stb. esetén azok könnyen eltávolíthatóak legyenek. 

 



13 
 

A rendezvény szabad területe: 

 A dohányzás  a rendezvény szabad területén megengedett. 

 A biztonsági személyzet visszatérően köteles ellenőrizni, hogy a csikktartó edényekben 

vagy környékén parázslás, vagy égés nem keletkezett. Amennyiben a biztonsági 

szolgálat, vagy bárki más a csikktartó edényekben tüzet észlel, köteles azt azonnal 

eloltani és a felelős szervezőnek ezt bejelenteni.  

7 A biztonsági személyzet és a szervezők teendői rendkívüli helyzet esetén: 
 

7.1 Szélsőséges időjárási események: 
 

 Az időjárás előrejelzés folyamatos figyelemmel kísérése (interneten keresztül) - Az OMSZ 
által kiadott riasztási színkódokat az 11.3 számú melléklet tartalmazza 

 Felelős: Molnár-Nagy Béla Főszervező 

 A rendezvény látogatói folyamatos tájékoztatása hangosbemondón keresztül 

7.2 Terrorfenyegetés (bombariadó) 
 

 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 terület kiürítésének megkezdése a menekítési tervben leírtak szerint 

 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 bemondandó szövegeket a 11.4. melléklet 
tartalmazza.  

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

 Biztonsági szolgálat irányítása a helyszín gyorsabb elhagyása érdekében 

7.3 Földrengés esetén  
 
A felelős szervező elrendeli a rendezvény teljes terület kiürítését. 

7.4 Lokálisan kialakult tüzek: 
 

A szervező, a szervező csapat bármely tagja, a biztonsági szolgálat vagy tűzet jelző személy 
értesíti a tűzoltóságot és szükség esetén a rendezők segítségével végrehajtja a kiürítést a 
helyszínen lévő vezető utasításai alapján. 
 

 
A szervezők feladatai: 
 
A tűzjelzést követően a rendezők kíséreljék meg a keletkezett tűz oltását - ehhez felhasználhatóak 
a kihelyezett kézi tűzoltó készülékek 
 
A terület kiürítésének elrendelése esetén: 

 

 Kezdjék meg a terület pánikmentes kiürítését, akadályozzák meg a tűz továbbterjedését 
(pl.: éghető anyagok eltávolításával), biztosítsák a tűzoltók akadálymentes helyszínre 
jutását. 
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 Amennyiben az erősítők működnek, a mikrofonba be kell mondani, hogy pánik és 
dulakodás nélkül mindenki hagyja el a helyszínt.  

 Ha a hangosbemondó nem működik, hangos szóval tájékoztatni kell a résztvevőket, hogy a 
lehető legrövidebb időn belül, fegyelmezetten távozzanak a rendezvény területéről. 

 A résztvevők távozása után a rendezők vizsgálják át a tűztől közvetlenül nem 
veszélyeztetett területet az esetlegesen bent maradókat keresve.  

 A tűzeset helyszínét, helyszíneit a tűzvizsgálatra illetékes hivatásos tűzoltóság, és a 
rendőrség kiérkezéséig, vagy a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul kell 
hagyni, a helyszínt biztosítani kell. 

 A biztosításban résztvevők, és a rendezők a tűzoltóság megérkezéséig is kíséreljék meg a 
tűz oltását a rendelkezésre álló eszközökkel. 

 A kiérkező tűzoltó egység parancsnokát a felelős szervező tájékoztatja az eddig tett 
intézkedésekről.  

 A parancsnok innentől a tűzoltás vezetését átveszi. Ezek után az utasításait maradéktalanul 
végre kell hajtani. A tűzoltás vezetője, parancsnoka a feladatának ellátásához minden 
szükséges intézkedést megtehet a vonatkozó jogszabályok értelmében. 

 

A tűzoltás vezetője, parancsnoka a kárterületet zárt területté nyilváníthatja. A zárt területen minden 
tevékenységet, vagy mozgást korlátozhat, megtilthat, továbbá elrendelheti az illetéktelen 
személyek eltávolítását, a terület kiürítését. A tűzoltóság felhívására a tűzoltásban való 
közreműködés, a tűzterjedés megakadályozása, életmentés, kiürítés, anyagmentés érdekében 
köteles mindenki a tűzoltást vezető intézkedéseit maradéktalanul végrehajtani, a szükséges 
felvilágosítást megadni. 

7.5 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 a megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot, és a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervet a HAVÁRIA eseményről.  

 A mérgezés gyanús személyeket orvosi vizsgálat nélkül nem lehet elengedni. Ételmérgezés 

gyanúja esetén a nem kell kiürítést alkalmazni.  

 A rosszullét 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.  

7.6 Baleset esetén 
 

Amennyiben a sérülés a rendezvény területén történt, akkor a főszervező vagy bármely szervező 
értesíti a helyszínen tartózkodó mentőszolgálat tagjait. A mentőszolgálat tagjai a helyszínen látják 
el a sérülteket  
Amennyiben a helyszíni ellátás nem elégséges, akkor a győri Petz Aladár Megyei Kórházba 
szállítják a sérült/beteg embert.  
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A sérült/beteg ember ellátása ideje alatt a szervezők intézkednek arról, hogy a biztonsági 
személyzet biztosítsa a mentőszolgálat munkájának ellátását és tartsák távol a tömeget a 
helyszíntől. 

7.7 Egyéb balesetek  
 

Kidőlt fa okoz balesetet  

 

Mivel a rendezvény területein 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, kivágja. 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 rendezvényt a szervező felfüggeszti. 

7.8 Természeti csapás, időjárási veszélyhelyzet miatt kialakuló pánik, menekülés  
 

 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, mivel a dokumentum elkészítésének időpontjában a 

pontos előrejelzés nem lehetséges.  

 A szervezők folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárás előrejelzéseket (több 

adatforrásból, a kiépített internetes hálózat segítségével).  

 Amennyiben az előrejelzések vihart, viharos erejű szelet, vagy egyéb - a rendezvény 

megtartását veszélyeztető - időjárási körülményt jeleznek, abban az esetben a Győr-

Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltséggel történő azonnali egyeztetés lehet szükséges.  

 A szervező által meghozott döntésnek (a rendezvény, vagy egyes rendezvényelemek 

megrendezésének felfüggesztése, törlése) nem lehet anyagi vonatkozása, kizárólag a 

résztvevők biztonsága a szempont. 

8 Kiürítési szintek és módok 
 
A kiürítést elrendelheti:Felelős szervező, ill. hatóságok (Katasztrófavédelem, Rendőrség) 
 
A rendezvényhelyszín kiürítése esetén a látogatók a kijelölt útvonalakon hagyhatják el a területet. 
Ezeket az útvonalakat tájékoztató táblák jelölik. A terület elhagyása a Zrínyi utcai kapubejárókon 
keresztül lehetséges. Menekülési útvonalakat a 11.1.1-es melléklet tartalmazza. 
 
Esetleges tömegoszlatást kizárólag a Rendőrség hajthat végre, egyes rendbontó személyek 
kivezetését a rendezvényről a rendezők is végrehajthatják. Rendbontás esetén a szervező vagy a 
helyszínen lévő rendőrségi körzeti megbízott a rendbontás mértékének arányában intézkedik 
további rendőri erősítéséről.  
 
1. szint: Eső várható (nincs meteorológiai riasztás) 

2. szint: Vihar várható (meteorológiai riasztás kiadva 

3. szint: Azonnali kiürítés (meteorológiai riasztás kiadva 60 percen belüli eseményre vagy 

egyéb súlyos veszély kialakulása esetén) 
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1. szint: ESŐ VÁRHATÓ 
 
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 fenn egyéb veszély. Az 

installációk és egyéb, a rendezvényre épített építmények (rendezvénysátrak, sátrak, mutatványos 

berendezések) állékonysága nem veszélyeztetett, faágak letörésére és lezuhanására nem kell 

számítani. A látogatók testi épsége nincs veszélyben. 

 

 A területre történő beeresztés folytatható.  

 A rendezvénysátrak szélterhelés szerinti kiürítéséről gondoskodni kell 

 A mutatványos berendezések szélterhelés szerinti kiürítéséről gondoskodni kell 

 

A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a 

látogatókkal és a résztvevőkkel: 

 

„Kedves vendégeink! Eső várható! Javasoljuk, hogy húzódjanak fedett helyre. Az eső 

elmúltával a szabadtéri programjaink folytatódnak.” 

 

2. szint: VIHAR VÁRHATÓ 
 
A szintet abban az esetben kell alkalmazni, ha az OMSZ citromsárga, narancssárga vagy piros 
riasztást adott ki, és a vihar 3 órán belül eléri a rendezvény területét. A riasztások leírása az 
10.3 számú mellékletben található. 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.  

 A rendezvénysátrakban és14 m-es körzetükben nem tartózkodhat senki.  

 A mutatványos berendezések leállításáról gondoskodni kell.  

 Színpadokon folyó műsorok leállításáról gondoskodni kell. 

 A terület kiürítését 45 percen belül el kell végezni 

 A területre történő beeresztést fel kell függeszteni 

 A biztonsági szolgálatot, ill. a beeresztő pontoknál dolgozó munkatársakat fel kell 
szólítani, hogy a menekülési útvonalakon található szűkítéseket szüntessék meg és 
segítsék a rendezvény területéről érkező vendégeket a rendezvény területének minél 
gyorsabb elhagyásában.  

 A tömeg elvonulása után, a személyzetnek a legközelebbi épületbe (sportöltöző) kell 
vonulnia.   

 Amennyiben fennáll a villámlás veszélye és a rendezvény megszakításra kerül, a 
rendezvény technikai berendezéseit üzemeltető vállalkozás köteles a teljes színpad 
és a hozzá tartozó technikai berendezések áramtalanítására.  

 
A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren, vagy megafonon 
keresztül közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel: 
 
„Kedves Vendégeink! Vihar várható! Az Országos Meteorológiai Szolgálat (A megfelelő 
felolvasandó: citromsárga vagy narancssárga, vagy piros) riasztást adott ki. Kérnénk 
mindenkit, hogy fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül a rendezvény területét hagyják el. 
Kérjük, figyeljék az útirány jelző táblák, a rendezők és a biztonsági szolgálat 
munkatársainak utasításait. A vihar elvonulása után két órával programjaink folytatódnak. 
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!”  
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3. szint: AZONNALI KIÜRÍTÉS 
 
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. A riasztások leírása az 11.3 számú mellékletben található. Az időjárási eseményen 
túl nem várt esemény lehet :tűz, terrorfenyegetés (robbanóanyaggal való fenyegetés). A kialakuló 
esemény az installációk és a rendezvényre épített építmények állékonyságát veszélyezteti, faágak 
letörésére és lezuhanására kell számítani. A rendezvény helyszínén tartózkodók testi épsége 
veszélyeztetve van.  
 

 A terület kiürítését el kell rendelni.  

 A rendezvénysátrakban és 14 m-es körzetükben nem tartózkodhat senki.  

 A mutatványos berendezések leállításáról gondoskodni kell.  

 Színpadon folyó műsorokat és a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást azonnal be kell 
fejezni.  

 A terület kiürítését időjárási esemény esetén 20 percen belül el kell végezni. Egyéb 
nem várt esemény esetén 4 percen belül.  

 
Vihar esetén: 
 

 A területre történő beeresztést fel kell függeszteni 

 A biztonsági szolgálatot, ill. a beeresztő pontoknál dolgozó munkatársakat fel kell 
szólítani, hogy a menekülési útvonalakon található szűkítéseket szüntessék meg és 
segítsék a rendezvény területéről érkező vendégeket a rendezvény területének minél 
gyorsabb elhagyásában.  

 A tömeg elvonulása után, a személyzetnek a legközelebbi épületbe (sportöltöző) kell 
vonulnia.   

A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a 
látogatókkal, résztvevőkkel: 
                                              
„Kedves Vendégeink! Vihar várható! Az Országos Meteorológiai Szolgálat (A megfelelő 
felolvasandó: citromsárga vagy narancssárga, vagy piros) riasztást adott ki. Kérnénk 
mindenkit, hogy fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül a rendezvény területét hagyják el. 
Kérjük, figyeljék az útirány jelző táblák, a rendezők és a biztonsági szolgálat 
munkatársainak utasításait. A vihar elvonulása után két órával programjaink folytatódnak. 
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!”  
 
 
 
 
Egyéb nem várt esemény esetén: 
 

 A területre történő beeresztést fel kell függeszteni 

 A biztonsági szolgálatot, ill. a beeresztő pontoknál dolgozó munkatársakat fel kell 
szólítani, hogy a menekülési útvonalakon található szűkítéseket szüntessék meg és 
segítsék a rendezvény területéről érkező vendégeket a rendezvény területének minél 
gyorsabb elhagyásában.  

 Ebben az esetben a sportöltözőbe embert beereszteni tilos! 

 Az épületekből, építményekből, rendezvénysátorból a bent tartózkodókat el kell 
távolítani.  

 A biztonsági szolgálat két munkatársa járja végig az árusokat, és tájékoztassák őket 
a kialakult helyzetről, valamint szólítsák fel őket a terület elhagyására.  

 Meg kell várni az illetékes hatóságot (Katasztrófavédelem vagy Rendőrség) és a 
területet át kell adni részükre.  
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A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a 
látogatókkal, résztvevőkkel:        
„Kedves Vendégeink! A rendezvényt (biztonsági ok, tűzeset, baleset) miatt megszakítjuk! 
Kérjük Önöket, hogy a rendezvény területét fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül azonnal 
hagyják el! Kérjük, figyeljék az útirány jelző táblák, a rendezők és a biztonsági szolgálat 
munkatársainak utasításait. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!”   
 
A riasztásokon kívül az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzéseit is figyelni 
kell, és a napi programokat az esetleges várható veszélyek tekintetében szabad csak elindítani.  
 
A hangosító rendszeren keresztül elhangzó kiürítésre felszólító üzenetek szövege a 10.5 számú 
mellékletben kivonatoltan is megtalálható. A 10.5 számú mellékletből egy példányt el kell helyezni 
a hangosító ponton és taralmát ismertetni kell a hangosító ponton munkát végző személlyel 
(speaker). 

8.1 Veszélyességi szintek meghatározása, a felelős szervező teendői különböző 
szintű meteorológiai riasztások esetén 

 

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, részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról! 
 
Narancs riasztás esetén a felelős szervező elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a 
hangosbemondón keresztül, figyelmeztet az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre 
(felhőszakadás, heves zivatar, széllökés). 

 

Harmadik szint (piros): Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető 
időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. A veszélyjelzés e 
legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek. 
 
 
 
 
Piros riasztás esetén a felelős szervező 
 

 dönt a rendezvény félbeszakításáról  
 elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül 

(amennyiben ez nem lehetséges, akkor hangos szóval) és figyelmeztet a veszélyhelyzetre  
 elrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének elhagyását, 

 tájékoztatja az intézkedésről a társ biztonsági szervezetek képviselőit. 

 

A rendezvény területén és környékén található fedett építmények, illetve az öltöző épülete 
jelenthetnek menedéket. 
 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott figyelmeztetések a 10.3 mellékletben 
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8.2 További elérhetőségek veszélyhelyzet esetén: 
 

Területileg illetékes rendőrkapitányság: Győr, Zrínyi u. 54. tel.: 06-96-317-035 
 
Területileg illetékes tűzoltóság: Győr, Munkácsy M. u. 4., tel.: 06-96-315-120 
 
Területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Győr, Munkácsy M. u. 4.,  
tel.: 06-96-529-530 
 
Területileg illetékes mentőszolgálat: Győr Mentőállomás, Győr Tarcsay V. u. 11., tel.: 
06-96-312-200 
 
Ezen kívül sürgős esetben hívható telefonszámok: 

- 105 (Tűzoltóság) 
- 107 (Rendőrség) 
- 104 (Mentők) 
- 112 (Egységes európai segélyhívó szám) 

9 Oktatás 
 

 Szervezők, biztonsági szolgálat és a Rábapatona Község Önkormányzatának 
megbízásából a Falunapon munkát végző személyek részére az oktatás anyaga a 
Biztonsági terv 11.6 számú mellékletében található. Az oktatási anyagot minden érintett 
átolvassa és aláírásával igazolja, hogy az abban leírtakat tudomásul vette és azokat 
betartja. 

 Az árusok catering és mutatványos berendezést üzemeltető cégek és egyéni vállalkozók 
munkavállalóinak oktatása a rendező által biztosított Tűzvédelmi és biztonsági előírások 
alapján történik. Az árusok oktatási anyagát a szervező a rendezvény napjáig eljuttatja az 
árusító vállalkozásokhoz.  

 A Tűzvédelmi és biztonsági információk a 11.5 számú mellékletben találhatók.  

 A mutatványos berendezéseket üzemeltető cégek, és a rendezvénysátrakat építő cégek a 
következő dokumentumokat kötelesek bemutatni a rendezvény kezdetéig a szervezőnek.  

 
Mutatványos berendezések (ugrálóvár): a mutatványos berendezések üzemeltetési naplóit. 
Csak érvényes papírokkal rendelkező berendezés üzemeltethető a rendezvény területén. A 
berendezés maximális szélterhelési adatait a Biztonsági terv 11.5 számú mellékletébe fel kell 
vezetni.  
A fent leírt érvényes dokumentumok hiányában a rendezvény területén a berendezés nem 
üzemeltethető.  
 
 
Rendezvénysátrat építő cég: 
A rendezvénysátor üzemeltetési naplóját és tűzvédelmi szabályzatát. Csak érvényes rendelkező 
rendezvénysátrat lehet használni a rendezvény területén.  
A rendezvénysátor maximális szélterhelési adatait a Biztonsági terv 11.5 számú mellékletébe fel 
kell vezetni.  
A fent leírt érvényes dokumentumok hiányában a rendezvény területén a berendezés nem 
üzemeltethető. 
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10 Záró rendelkezések: 
 

 A biztonsági terven leírtak betartása minden a rendezvényen feladatot ellátó személy 
részére kötelező. 

 

 Jelen dokumentumban részletezett körülmények biztosításának megvalósulását a szervező 
aláírásával igazolja, egyúttal elrendeli a közreműködők vonatkozásában a fenti feladatok 
maradéktalan betartását! 

 

 A biztonsági tervet 1 évig irattárban meg kell őrizni.  
 
 
Rábapatona, 2017. június 1.       _______________________________ 

             
                                                                                        Molnár-Nagy Béla  

                                                                                                                  polgármester 
Rábapatona Község Önkormányzata 
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11 Mellékletek 
11.1 Rendezvények helyszínei 
11.1.1 Sportpálya 
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11.1.2 Futó körverseny útvonalai: 
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11.2 Kiürítési számítás 

11.2.1 Rendezvénysátor napközben (18 óráig) 

 
Kiürítési számítás a zárttérinek minősülő építmény vonatkozásában az ajtó átbocsátó 
képessége alapján: 
                             
                                         2 min  >   420 fő   => X1> 5,04 m     
                                                        41,7* X1 
• t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helységrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó 
képessége alapján percben (min),  
• t1meg a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helységrész kiürítésének megengedett időtartama  
• N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma, 
• k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő m -1 min -1  
• x1 az N1 -hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).  
 
A kiürítés megengedett időtartama (t1meg ) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósága által kiadott, a kiürítésre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelve alapján 
legfeljebb2 perc.  
 
A kiürítés számítás során a létszámadatok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:  
Sörpadok száma = 30 db x 8 fő = 240 fő,  
Állóhely = 45 m2 x 4 fő/m2 = 180 fő, tehát maximálisan 420 fő.  
 
A formától és a rendeltetéstől függetlenül a legkisebb alaprajzi méretnél is legalább két kijárási 
lehetőséget kell biztosítani.  
 
Az adatokat a képletbe helyettesítve megállapítható, hogy a rendezvénysátorban legalább 5,04 
méter széles kijáratot kell biztosítani. Jó idő esetén célszerű a sátor összes oldalsó ponyváját 
leszerelni. 
Kiürítés számítás a zárttérinek minősíthető építmény vonatkozásában az útvonalhossz 
alapján:  
    
                 31 m     =  1,94 min< 2 min Megfelelő 
                16 m/s              
 
• t1a - a legkedvezőtlenebb útvonalból, és haladási sebességből meghatározott idő percben, min,  
• Sil  -  a fenti útvonalon az egyes útszakaszok hossza, az egyenes útvonalon mérve méterben m,  
• vi   -  az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességének a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet  

22. melléklet 2. táblázata alapján, m/min,  
• t1meg -  az egyes útszakaszokhoz tartozó létszámsűrűségektől függően a meghatározott 

haladási sebesség (m/min),  
A kiürítés megengedett időtartama (t1meg) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósága által kiadott, a kiürítésre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelve alapján 
legfeljebb 2 perc.  
A kiürítés számítás során a haladási sebesség meghatározásánál az alapterületből ki kellett vonni 
az asztalok/padok által elfoglalt területet, amely nyilvánvalóan nem áll alapterületként 
rendelkezésre. A 450 m2-ből kivonva az 30 db asztal és padok egyenként 3,3 m2 területét (99 m2) 
és a színpad területét (48m2), valamint a hangosító állás területét (9m2) a figyelembe vehető 
alapterület 294 m2. A létszám meghatározott, 420 fő, tehát a vízszintes haladási sebesség 16 
méter/perc.  
 
Mivel a rendezvénysátorban elérhető kijárat legnagyobb távolsága 24 méter és a menekülés 
során bejárandó útvonal sehol nem haladja meg a 31 métert, ezért az előírt idő alatt az 
építmény a szabadba közvetlenül kiüríthető. 
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11.2.2 Rendezvénysátor 18 óra után 

 
Kiürítési számítás a zárttérinek minősülő építmény vonatkozásában az ajtó átbocsátó 
képessége alapján: 

                                          
    2 min  >        1344 fő   = 16,12 m     

                                                         41,7* X1 
• t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helységrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó 
képessége alapján percben (min),  
• t1meg a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helységrész kiürítésének megengedett időtartama  
• N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma, 
• k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő m -1 min -1  
• x1 az N1 -hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).  
 
A kiürítés megengedett időtartama (t1meg ) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósága által kiadott, a kiürítésre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelve alapján 
legfeljebb 2 perc.  
 
A kiürítés számítás során a létszámadatok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:  
Állóhely = 336 m2 x 4 fő/m2 = 1344 fő, tehát maximálisan 1344 fő.  
 
A formától és a rendeltetéstől függetlenül a legkisebb alaprajzi méretnél is legalább két kijárási 
lehetőséget kell biztosítani.  
 
Az adatokat a képletbe helyettesítve megállapítható, hogy a rendezvénysátorban legalább 16,12 
méter széles kijáratot kell biztosítani. Jó idő esetén célszerű a sátor összes oldalsó ponyváját 
leszerelni. 
 
Kiürítés számítás a zárttérinek minősíthető építmény vonatkozásában az útvonalhossz 
alapján:  

    
                 29 m     =  1,81 min< 2 min Megfelelő 
                16 m/s              

 
• t1a - a legkedvezőtlenebb útvonalból, és haladási sebességből meghatározott idő percben, min,  
• Sil  -  a fenti útvonalon az egyes útszakaszok hossza, az egyenes útvonalon mérve méterben m,  
• vi   -  az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességének a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 

22. melléklet 2. táblázata alapján, m/min,  
• t1meg -  az egyes útszakaszokhoz tartozó létszámsűrűségektől függően a meghatározott 

haladási sebesség (m/min),  
 
A kiürítés megengedett időtartama (t1meg ) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósága által kiadott, a kiürítésre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelve alapján 
legfeljebb 2 perc.  
 
A kiürítés számítás során a haladási sebesség meghatározásánál az alapterületből ki kellett vonni 
a színpad, kordonnal elzárt terület, hangosító állás által elfoglalt területet, amely nyilvánvalóan 
nem áll alapterületként rendelkezésre. A  figyelembe vehető alapterület 393 m2 . A létszám 
meghatározott, 1344 fő, tehát a vízszintes haladási sebesség 16 méter/perc.  
 
Mivel a rendezvénysátorban elérhető kijárat legnagyobb távolsága 21 méter és a menekülés 
során bejárandó útvonal sehol nem haladja meg a 29 métert, ezért az előírt idő alatt az 
építmény a szabadba közvetlenül kiüríthető. 
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11.2.3 Kiürítési számítás szabadtéri rendezvények (szabad terület) : 

 
 
minimális menekülési szélesség: =       N             =           2500 fő               = 14,99 m 
                                                            k *4 min       41,7fő/m/min *4 min 
 
N: a vizsgált rendezvény helyszínen tartózkodó személyek száma (fő) 
k: a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége 
(fő/m/min) 
 
A kiürítés időtartamának meghatározása útvonalhossz alapján: 
 
 
                                                                      120m       = 4 min < t1 meg (4m/min) Megfelelő 
•                                                                    30m/min 
                                                                              
 
• t1a - a legkedvezőtlenebb útvonalból, és haladási sebességből meghatározott idő percben, min,  
• Sil  -  a fenti útvonalon az egyes útszakaszok hossza, az egyenes útvonalon mérve méterben m,  
• vi   -  az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességének a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 

22. melléklet 2. táblázata alapján, m/min,  
• t1meg -  az egyes útszakaszokhoz tartozó létszámsűrűségektől függően a meghatározott 

haladási sebesség (m/min),  
• n a számításba vett s1-el jelölt útvonalszakaszok száma (db) 
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11.3 A meteorológiai riasztások esetén használt veszélyességi szintek jelentése:  
 
Heves zivatar:a legerősebb széllökések meghaladják a 90km/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. 

Veszélyjelzés harmadik szintje (piros): 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 csapadékösszeg is hullhat. 
 

Második (narancs) szintű veszélyjelzés 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: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. 
 

Második szintű (narancs) veszélyjelzés: A legerősebb széllökések már meghaladhatják a 90 

km/h, de néhol akár a 110 km/h körüli értéket is elérhetik. 
 

A harmadik (piros) szintű veszélyjelzés :nagy területen 110 km/h feletti széllökések várhatóak. 
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11.4 Kiürítésre felszólító szövegek  
 
MINDEN HANGOSÍTÓ HELYEN EGY PÉLDÁNY KIHELYEZENDŐ!  
 
 
1. szint: Eső várható  
 
A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a 
látogatókkal és a résztvevőkkel: 
 
 „Kedves Vendégeink! Eső várható! Javasoljuk, hogy húzódjanak fedett helyre. Az eső 
elmúltával programjaink folytatódnak!”  
 
2. szint: Vihar várható  
 
A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a 
látogatókkal és a résztvevőkkel: 
 
 „Kedves Vendégeink! Vihar várható! Az Országos Meteorológiai Szolgálat (A megfelelő 
felolvasandó: citromsárga vagy narancssárga, vagy piros) riasztást adott ki. Kérnénk 
mindenkit, hogy fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül a rendezvény területét hagyják el. 
Kérjük, figyeljék az útirány jelző táblák, a rendezők és a biztonsági szolgálat 
munkatársainak utasításait. A vihar elvonulása után két órával programjaink folytatódnak. 
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!”  
 
3. szint: Azonnali kiürítés  
 
Vihar esetén: A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren 
keresztül közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel: 
 
 „Kedves Vendégeink! Vihar várható! Az Országos Meteorológiai Szolgálat (a megfelelő 
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 az útirány 
jelző táblák, a rendezők és a biztonsági szolgálat munkatársainak utasításait.  A vihar 
elvonulása után két órával programjaink folytatódnak. Köszönjük megértésüket és 
együttműködésüket!”  
 
Egyéb nem várt esemény esetén: A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a 
hangosító rendszeren keresztül közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel:  
 
„Kedves Vendégeink! A rendezvényt (biztonsági ok, tűzeset, baleset) miatt megszakítjuk! 
Kérjük Önöket, hogy a rendezvény területét fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül azonnal 
hagyják el! Kérjük, figyeljék az útirány jelző táblák, a rendezők és a biztonsági szolgálat 
munkatársainak utasításait. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!”   
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11.5 Tűzvédelmi és biztonsági előírások a közreműködő vállalkozások részére 
 

(A szerződések mellékleteként csatolni kell!) 
 

A tűzvédelmi előírások a rendezvény minden résztvevőjére nézve kötelező érvényűek! 

Árusok és catering: 

 A rendezvényen használt gázfogyasztó eszközöknek a hatályos vonatkozó 

jogszabályban és szabványban előírtaknak meg kell felelniük! 

 A rendezvényen Tilos házilag utántöltött, vagy átalakított gázpalackot használni! 

 A rendezvényen Tilos egy gázpalackról több fogyasztó berendezést üzemeltetni! 

 A rendezvényen használt elektromos fogyasztó berendezések a hatályos vonatkozó 

jogszabályban előírtaknak meg kell felelniük. Az elektromos fogyasztó berendezések 

EU-s minőség tanúsítással kell rendelkezniük! 

 A sátrak között legalább 1,5 m védőtávolságot kell tartani!  

 A vendéglátó és kereskedelmi egységeknek minden megkezdett 100 m2 után 1 db 

34A, 183B, C teljesítményű oltókészüléket kell tartania. Minden vendéglátó és 

kereskedelmi egység maga gondoskodik az oltókészülék készenlétben tartásáról. 

Csak érvényes felülvizsgálattal rendelkező oltókészülék tartható készenlétben. 

 Gázpalackok használata esetén a sátorban dohányozni Tilos! 

 A gázpalackokat feldőlés ellen biztosítani kell. 

 Gázpalackokat nagy hőhatásnak és közvetlen napsütésnek kitenni Tilos! 

 Sátrakban tüzet rakni (kiv. gázfogyasztó berendezés) szigorúan TILOS!  

 Dohányozni a sátrak területén Tilos! 

 A rendezvény területén csak a felhasználás alatt álló gázpalackokat szabad tárolni. 

 A használat alatt nem álló gázpalackokat a rendezvény területéről el kell távolítani! 

Rendezvénysátrak: 

 Az 500 m2 feletti és tömegtartózkodásra szolgáló rendezvénysátrak és épületek, 

építmények között a minimális telepítési távolság  

 B-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén legalább 10 m 

 C-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén legalább 12 m 

 Egyéb ponyvahéjazat esetén legalább 14 m 

 A rendezvény sátrakban és 14 m-es körzetében a sátor dokumentációjában 

meghatározott szélterhelési értékig szabad tartózkodni 

 Csak megfelelő tartalmú Tűzvédelmi szabályzattal rendelkező rendezvénysátrakat 

lehet a területen felállítani 

 Sátrakban csak elektromos megvilágítás használható 

 A sátorban minden megkezdett 1000 m2 után 1 db minimum 43A, 183B C 

oltásteljesítményű oltó készüléket kell készenlétben tartani. 

 A sátorban elhelyezett catering védelmére 1 db 34A, 183B, C teljesítményű oltó 

készüléket kell készenlétben tartani. 

 500m2 alapterület feletti sátrak esetén biztonsági világítást és kívülről vagy belülről 

megvilágított jeleket kell kiépíteni. 
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Színpadok és felépítményeik: 
 

 A rendezvény területén csak megfelelő és érvényes dokumentációval rendelkező 

színpadtechnikai eszközöket szabad üzemeltetni 

 A színpadot megfelelően stabil talajra szabad felállítani 

 A színpad védelmére a színpad alapterületének minden megkezdett 50m2-re után 1 

db minimum 34 A oltásteljesítményű oltó készüléket kell készenlétben tartani. 
 

Mutatványos berendezések: 
 

 A rendezvény területén csak megfelelő és érvényes dokumentációval mutatványos 

berendezést  szabad üzemeltetni 

 A berendezést megfelelően stabil talajra szabad felállítani 

 A mutatványos berendezést csak a dokumentációjában szereplő szélterhelési 

értékig szabad üzemeltetni és közvetlen környezetében tartózkodni. (berendezés 

magassága +10m) 

 A dokumentációban szereplő szélterhelésnél magasabb szél esetén a berendezést 

le kell állítani, áramtalanítani kell és alapállapotba kell engedni. 

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

betartásuk kötelező érvényű. 
 
 

 Szélterhelési adatok: 
 
Az alábbi szélterhelési számok elérésekor a mutatványos berendezést le kell állítani, a 
rendezvénysátrat és a körülötte lévő 14 m - es körzetet ki kell üríteni.  
 
Az adatokat a rendezvény előtti nap 2017. július 14. 12:00-ig kell kitölteni és a rendezvényen 
elérhetővé kell tenni.  
 
Mutatványos berendezések: 
 
Mutatványos berendezés 1.  Csúszda      max. szélt.: 50 km/ó 
 
Mutatványos berendezés 2.  Légvár III.      max. szélt.: 50 km/ó 
 
Rendezvénysátor: Zárt ill. max. 30 %-ban nyitott felületű sátor esetén  max. szélt.: 100 km/ó 

Egyik oldalon nyitott oldalfelületű sátor esetén         max. szélt.:   70 km/ó 

                                Mindkét oldalon nyitott oldalfelületű sátor esetén:    max. szélt.:   45 km/ó 
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11.6 Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 
 

Rábapatona Község Önkormányzatának megbízásából a Rábapatonai Falunapon munkát végző 
személyek részére kötelező érvényű! 
 

 A munkavállaló köteles munkára alkalmas, kipihent állapotban megjelenni a munkavégzés 
helyén. 

 A munkát mindig összhangban, egyetértésben végezzük kollégáinkkal. 

 Ruházatunkat úgy válasszuk meg, hogy az sérülést, balesetet ne okozzon.  

 Alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt munkát végezni szigorúan tilos! 

 A munkáltató által biztosított munkaeszközöket mindig rendeltetésszerűen használjuk, tehát 
csakis arra, amire tervezték.  

 Elektromos munkaeszközeinket napi első használat előtt vizsgáljuk meg, hogy a készülék 
burkolatai, ill. vezetékei sérülésmentesek-e. Sérült készülékkel a munkát megtagadhatjuk, 
értesítsük a munkáltatónkat, akinek a készüléket javíttatnia vagy cserélnie kell.  

 Nagy meleg esetén (24 Celsius felett), a folyadék utánpótlásra mindenki figyeljen oda. 

 Napos idő esetén figyeljünk oda, hogy a szabadon lévő testfelületeinket kenjük be magas 
faktorszámú krémmel leégés ellen. 

 Napos időben mindig viseljünk UV. szűrős napszemüveget, valamilyen sapkát, vagy 
kalapot. 

 A rendezvény területén a zárt cipő viselése kötelező. 

 A rendezvény ideje alatt mindenki figyelje a hangosbemondó utasításait, és a biztonsági 
Tervben foglaltak szerint cselekedjen.  

 A rendezvény ideje alatt mindenki figyelje a hangosbemondó utasításait, és a Biztonsági 
tervben foglaltak szerint cselekedjen. (A rendezvény vendégeit segítsük a helyszín gyors 
elhagyása, ill. menedék keresésében.) 

 Aki rendezvény ideje alatt tüzet észlel, kötelessége azt jelezni a környezetében lévők felé, 
és a Tűzoltóság felé (105). Tüzet a hangos „TŰZ VAN” felkiáltással kell jelezni.  

 A 105-ös szám hívásakor a következő adatokat kell elmondanunk: 
o a tűz pontos helyét 
o milyen anyag ég 
o mit veszélyeztet, ha továbbterjed 
o emberi élet veszélyben van-e 
o telefonszámunk, nevünk 

 

 Porral oltó készülékek használatának szabályai: 
1. lépés:a tartály nyakán található csapszeget kirántjuk 
2. lépés: a készülék csövét a tűz fészkére irányítjuk 
3. lépés:az indítókart megnyomjuk 

 Az oltókészülékek el vannak helyezve a színpadon, ill. a hangosító állásban 

 Az indítókar megnyomására az oltóanyag nagy nyomással kiáramlik a készülékből és az 
égő anyag felületére kerül, ezáltal az égést tápláló oxigént elzárja az égő anyagtól, 
másodlagos oltóhatásként hűtő hatást fejt ki az anyagra. 

 Ha többen oltunk tüzet porral oltó készülékkel mindig figyeljünk oda, hogy ne egymással 
szemben állva oltsunk, hanem egymás mellett állva, egymással szöget bezárva végezzük a 
tűz oltását, mert egymással szemben állva lefújjuk egymást az oltóanyaggal. 

 
Kiürítés esetén: 
 
A rendezvény résztvevőit a kijáratok felé terelni (saját, vagy mások testi épsége veszélyeztetése 
nélkül) 
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Aláírásommal elismerem, hogy a fent leírtakat tudomásul veszem, és azt rám nézve kötelező 
érvényűnek tartom. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


