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1. A Biztonsági Terv célja: 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.)  

Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével meghatározni a 2014. július 24-én, a Dr. 

Koltai Jenő Sportcentrum (1124 Budapest, Csörsz u. 2-6.) területén megrendezésre kerülő 

"Pont Ott Parti" biztonsági előírásait. 

 

 

2. A Biztonsági Terv hatálya: 

A Pont Ott Parti egész területére, a szervezőire és résztvevőire (vendégekre, fellépőkre, az 

ott dolgozó közreműködőkre, munkavállalókra stb.).  

 

 

3. A rendezvény szervezője: 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

 székhely: 1122 Budapest, Maros utca 19-21.,  

 cégjegyzékszám: 01-09-921734 

 képviselő: Kiss József ügyvezető 

Semmelweis Egyetem 

 székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

 képviselő: Horváth Balázs 

 

4. A rendezvény leírása: 

A felvételi ponthatárok kihirdetésének napján, 2014. július 24-én kerül megrendezésre a 

„Pont Ott Parti” elnevezésű rendezvény a Dr. Koltai Jenő Sportcentrum területén. A 

rendezvény alkoholmentes rendezvénynek minősül, a rendezvény területére alkoholtartalmú 

italt bevitele, illetve ott alkoholtartalmú italt kiszolgálása nem engedélyezett. 

 



   
 

Helyszín: Dr. Koltai Jenő Sportcentrum (1124 Budapest, Csörsz u. 2-6. Hrsz: 7933/1) 

 

Időpont: 2014. július 24. 

 Betelepülés/Építés:  2014. július 23. 13:00-22:00, 2014. július 24. 6:00-15:00 

 Rendezvény:  2014. július 24. 15:00 - 22:00  

 Kitelepülés/Bontás:  2014. július 24. 22:00 - 2014. július 25. 13:00 

 

A rendezvényen résztvevők maximális létszáma: 3500 fő. A kiürítési számításban (2. sz. 

melléklet) meghatározott befogadóképességet a rendezvényen beléptetést végző T.O.M. 

Controll 2001 Zrt. felügyeli és tartja be, amelyet a rendezvény biztonsági vezetője, valamint 

főszervezője ellenőriz.  

 

 

5. A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők, 

tevékenységük leírása 

Rendezvényfelelős:   

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  

 Szentmiklósi Bernadett  

 PR és marketingkommunikációs irodavezető, Kommunikációs Osztály 

 tel.: 06 30 682 2307 

 

Semmelweis Egyetem 

Horváth Balázs 

 Tel.: 06-20-825-8426 

   

A rendezvény biztonsági vezetője:  

 Mészáros István 

 igazgatói referens, Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság, 

 Semmelweis Egyetem 

 tel.: 06 20 663 2088 

 



   
 

 

 

A rendezvény biztonságáért felelős szervezet: 

 T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. 

 1026 Budapest, Pasaréti u. 62. 

 Kapcsolattartó: Ladányi István  

 Elérhetősége: 06 30 200 9540 

A rendezvény időpontjában a helyszínen tartózkodó vezető: Ladányi István 

 Elérhetősége: 06 30 200 9540 

 

A biztosításban résztvevők URH rádiós adó-vevőn keresztül tartják a kapcsolatot egymással, 

valamint a rendezvény biztonsági vezetőjével. A helyszíni állomány köteles minden releváns 

információról jelentést tenni a rendezvény biztonsági vezetőjének, a vagyonvédelmi 

csoportvezetőnek és rajtuk keresztül a szervezőknek.  

 2014. július 23. 13:00-2014. július 24. 13:00: 5 fő 

 2014. július 24. 13:00-23:00: 30 fő (+ 1 fő csoportvezető) 

 2014. július 24. 23:00- 2014. július 25. 13:00: 5 fő 

A biztonsági személyzet felállítási helyeit, valamint a feladatköreit a 3. sz. melléklet 

tartalmazza. 

A biztonsági személyzet tagjainak a vendégektől mindenki számára egyértelműen 

megkülönböztethető ruházat viselése kötelező. 

A biztonsági személyzet általános feladatai:  

 - a rendezvény területére érkező személyek útbaigazítása 

 - a vendégek kulturált szórakozásának biztosítása 

 - a rendbontásra irányuló tevékenység megakadályozása, rendbontók kiszűrése és 

 kiemelése 

 - elsősegélynyújtás 

 - rendezvényt biztosító hatóságok munkájának segítése 

 

Karbantartás, technikai ügyelet: 

A rendezvényterület üzemeltetője biztosít a helyszínen 1 fő műszaki ügyeletest. 



   
 
Ügyeletes:  Hoang Norbert  

  tel.: 06 30 447 9937 

 

Catering szolgáltatás: 

 Eurest Étteremüzemeltető Kft. 

 1117 Budapest, Alíz u. 2. 

 Csengei Gábor területvezető 

 06 30 680 26 85 

Az Eurest Étteremüzemeltető Kft. működési engedélyét a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Egészségügyi biztosítás: 

A rendezvény egészségügyi biztosítását az OKTOMED Egészségügyi és Szolgáltató BT látja el 

1 db esetkocsival (személyzettel: mentőorvos/ mentőtiszt, mentőápoló és mentő 

gépkocsivezető). 

 

Takarító ügyelet: 

A rendezvény helyszínén több ponton mobil szemetes kerül elhelyezésre, amelyekbe a 

hulladékgyűjtésre nylonzsákot tesznek. A tárolókat a takarítószemélyzet folyamatosan üríti, 

azokat egy adott helyre összegyűjti, az ott kihelyezett konténerekbe dobja, majd a rendezvény 

végén gondoskodnak annak megfelelő elszállításáról. 

 

Higiéniai feltételek biztosítása: 

A higiéniai feltételek a kihelyezett mobil wc-k biztosításával kerülnek betartásra (30 db 

egyszemélyes + 3 db mozgáskorlátozott). A helyszínre érkező vendéglátó egységek ivóvíz 

ellátása biztosított.  

 

6. A rendezvény helyszínére történő belépés és eltávozás rendje 

A rendezvény területére történő belépés, illetve az eltávozás a helyszínrajzon megjelölt 

kapukon keresztül történik.  

A rendezvény területére baleset, személyi sérülés okozására alkalmas tárgyat (szúró-, 

vágóeszköz stb.), robbanószert, petárdát, közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, 



   
 

valamint palackozott italokat, szeszes italt, kábítószert bevinni szigorúan tilos! Akinél ilyen 

tárgyat látnak vagy találnak, attól a biztonsági szolgálat emberei elveszik azt, és az illetőt 

kivezethetik a rendezvény helyszínéről, illetve átadják a hatóságoknak. 

A rendezvényre és az egyes programhelyszínekre való belépést a biztonsági személyzet 

köteles megakadályozni, ha azokon a létszám elérte a maximális befogadóképességként 

meghatározott létszámot. A biztonsági személyzet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni 

az egyes programhelyszíneken, valamint a területen egyidejűleg tartózkodók létszámát. 

A rendezvény maximális résztvevői létszámát a létesítmény területe, a rendezvénysátrak 

nagysága, nyílásfelületeinek mérete és a menekülési útvonalak figyelembevételével a 

kiürítés számításban (2. sz. melléklet) kerül meghatározásra.  

A kiürítési számításban meghatározott befogadóképességet a rendezvényen beléptetést 

végző biztonsági személyzet felügyeli és tartja be, akiket a rendezvény biztonsági vezetője, 

valamint a szervező ellenőriz. 

A rendezvény zárási időpontja 22:00, ezt követően a biztonsági személyzet kitereli a 

rendezvény helyszíneiről a vendégeket.  

 

7. A rendezvény helyszínére vonatkozó biztonsági intézkedések.  

Minden lebonyolításban közreműködő, illetve a rendezvény területén tartózkodó személy 

kötelessége az általa észlelt veszélyre a rendezők, szervezők figyelmét felhívni.  

 

A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének 

menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény 

megkezdése előtt, a rendezvények szünetében és a rendezvények végén. 

 

Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési 

lehetőséget kell kialakítani, ezeket - a rendezvény helyszínrajzán is jelölt helyeken - min. 

1200 x 600 mm-es utánvilágító biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát 

biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely 

pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.  

 



   
 

Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem 

alkalmazható. 

 

Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség 

számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen. A hangosítást kettős 

betáplálással kell megoldani, a megfelelő aggregátor rendelkezésre állásáért felelős: Horváth 

Balázs (tel.: 06 20 825 8426). 

 

Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 

résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, 

rámpát, lehajtót) kell biztosítani. Figyelembe véve a rendezvény várható létszámát a 

biztosítandó kijárati szélesség 22 méter.  

Normál körülmények között a helyszín eredetileg kiépített kapuin (Csörsz u. Alkotás út felőli 

oldal) történik a be-, és kiléptetés (helyszínrajzon jelölve).  

A tervezett programokat figyelembe véve, az esti órákban megnövekedett látogatói 

létszámmal lehet számolni a színpad előtti területen, ezért rendkívüli esemény esetén a 

minél gyorsabb kiüríthetőség érdekében, a rendezvényhelyszín Csörsz utca felőli oldalán 

13,3 m szélességű ajtónyitást kell megvalósítani, rámpákkal, mely kijáratok vészkijáratként 

funkcionálnak.  

 

Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán éghető anyag a területileg illetékes 

tűzoltóság hozzájárulásával építhető be, helyezhető el.  

Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell 

lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos 

menekülésére. 

A menekülési útvonalak kiépítéséért, illetve a helyszín akadálymentesítéséért Horváth Balázs 

(tel.: 06 20 825 8426) felel. 

 

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, közműnyitó 

és zárószerkezetét, tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a 

közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 



   
 

 
A rendezvény helyszínén található és ennek céljából telepített elektromos kábelek, 

csatlakozók és berendezések megfelelő érintésvédelmét biztosítani kell. Az érintésvédelem 

megfelelőségének felülvizsgálatáról készített jegyzőkönyvnek a rendezvény helyszínén 

rendelkezésre kell állnia.  

 
A rendezvényeken részt vevő közreműködők, szervezők, munkavállalók, valamint az 

őrszolgálatot ellátó személyzet részére (a helyi sajátosságokat figyelembe véve) a baleset-, 

érintés- és munkavédelemi oktatást kell tartani, különös figyelmet fordítva a tűz esetén 

ellátandó feladatokra. Az oktatáson való részvételt jelenléti íven aláírással igazolni kell. Az 

oktatás megtartásáért felel: Mészáros István (tel.: 06 20 663 2088). 

 

A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali 

befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, 

biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók 

biztonságát, vagy nem tartják be azokat. 

 

8. A rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás 

esetére vonatkozó kiürítési, menekítési terve: 

 
A Rendezvény produkciós időszakára (2014. július 24. 15:00-22:00) a Rendezvény 

lebonyolításával kapcsolatos kérdésekben történő gyors közös döntéshozatal, valamint az 

egymással és a lebonyolításban érintett hatóságokkal és egyéb szervezetekkel történő 

hatékony kapcsolattartás érdekében a Felek közös operatív irányító bizottságot hoznak létre 

(a továbbiakban Operatív Irányító Bizottság).  

 

Az Operatív Irányító Bizottság 4 tagból áll, amelyek közül mindkét fél 2-2 főt jelöl ki. 

 

 Az Operatív Irányító Bizottság tagjai az alábbiak: 

 

 Az Educatio által delegált tagok: 

 



   
 

a) Szentmiklósi Bernadett (Educatio Nonprofit Kft., PR és 

Marketingkommunikációs Iroda) 

 E-mail: szentmiklosi.bernadett@educatio.hu 

 Tel.: 06 30 682 2307 

 

b) Wieszt Zsófia Borbála (Educatio Nonprofit Kft., PR és 

Marketingkommunikációs Iroda) 

 E-mail: wieszt.zsofia@educatio.hu 

 Tel.: 06 30 420 9289 

  

 A Partner által delegált tagok: 

 

a) Mészáros István (Semmelweis Egyetem, Biztonságtechnikai, Logisztikai és 

Szolgáltatási Igazgatóság, ) 

 E-mail: meszaros.istvan@semmelweis-univ.hu 

 Tel.: 06-20-663-2088 

 

b) Horváth Balázs 

 E-mail: bhorvath@rekhiv.sote.hu 

 Tel.: 06-20-825-8426 

 
Az Operatív Irányító Bizottság döntéseit testületként, egyszerű többséggel hozza. 

 

A Rendezvény biztonságát érintő kérdésekben szavazategyenlőség esetén Mészáros István 

szavazata dönt, illetve Mészáros István egy személyben jogosult mindazon döntések 

meghozatalára, amelyet a vonatkozó jogszabályi előírások vagy a Rendezvény biztonsági 

terve a biztonsági vezető hatáskörébe utalnak. 

 

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor az illetékes állomány haladék nélkül tájékoztassa a 

biztonsági szolgálat csoportvezetőjét a fejleményekről és azok alakulásáról, aki tájékoztatja a 

biztonsági vezetőt, valamint a rendezvény szervezőit.  



   
 

 

Váratlan, azonnali beavatkozást igénylő veszélyhelyzet, a rendezvény azonnali leállítása 

kérdésében önállóan jogosultak intézkedni: 

 

 Mészáros István (Semmelweis Egyetem) biztonsági vezető 

 tel.: 06 20 663 2088 

 

A rendezvény azonnali leállítására kijelölt személy veszélyes időjárási jelenség, rendkívüli 

esemény, elemi csapás, pánik (kedvezőtlen tömeghatás), katasztrófahelyzet, katasztrófa és 

más vészhelyzet esetén ennek tényéről köteles a rendezvényen részt vevőket haladéktalanul 

figyelmeztetni, tájékoztatni, megnyugtatni. A tájékoztatást, illetve a követendő utasításokat 

a műsorvezető mondja be a színpad (szünetmentes) hangosítását felhasználva. A rendezvény 

azonnali leállítása kijelölt személy utasítása alapján Ladányi Istvánt (tel.: 06 30 200 9540), a 

biztonsági személyzet csoportvezetője köteles a veszélyeztetett rendezvényhelyszínt, illetve 

a rendezvény/létesítmény területét a biztonsági személyzet közreműködésével szervezetten 

kiüríttetni. A biztonsági személyzet tagjai vészhelyzet esetén azonnal kötelesek minden 

kiléptető kaput, ajtót, vészkijáratot teljes szélességében szabaddá tenni,  lehetővé téve a 

terület gyors és rendezett elhagyását.  

A kiürítés elrendelését követően gondoskodni kell, hogy a rendezvényen lévő zenei 

szolgáltatás szüneteljen és a kiürítés alatt végéig folyamatos tájékoztatást kell nyújtani 

(hangosítással megoldva) a menekülési útirányokról, azok igénybevételének lehetőségéről. 

A kiürítésben résztvevő szervek beosztottai folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a kiürítés 

során súlyos személyi sérülés esetén a sérült személyt kiemelik a tömegből és intézkednek 

(jelentést tesznek a biztonsági vezető felé) az egészségügyi ellátására. 

Kiürítési, menekítési útvonalakat, kijáratokat, vészkijáratokat a rendezvény helyszínrajzán (1. 

sz. melléklet) is szerepeltetni kell. 

Veszélyhelyzet esetén a kiürítés megkezdésekor a biztonsági személyzet 1-1 előre 

meghatározott tagja a közterületi forgalmat kontrollálva, a kimenekült személyek 

továbbhaladását elősegíti, valamint a mobil kordonok meghatározott részét nyitja, ezáltal 

biztosítva az ott tartózkodók biztonságok kimenekülését. 

 



   
 

Szükség esetén (bűncselekmény, különösen testi sértés, garázdaság, alkalmi bűnözők 

feltűnése) a biztonsági személyzet vezetője rendőri intézkedést kér. 

 

Baleset, rosszullét, ájulás, megbetegedés vagy bárminemű egészségügyi probléma esetén:  

1. Amennyiben a rászorult eszméleténél van és járóképes, úgy kérjük, keresse fel a 

legközelebbi szolgálatot teljesítő biztonsági őrt, szervezőt és kérjen segítséget (a rendezvény 

területén 1 db elsősegélynyújtó hely kerül kijelölésre). Az ott szolgálatot teljesítő 

munkatársunk szükség esetén értesíti a területen készenlétben állomásozó 

mentőszolgálatot.  

2. Amennyiben a rászorult nincs abban a helyzetben, hogy saját maga intézkedjék a 

segélykérésről, a hozzá legközelebb levő vendég köteles a legközelebbi rendezőhöz és/vagy 

biztonsági emberhez fordulni segítségért.  

3. Balesetet szenvedett, magatehetetlen, esetleg ájult sérültet megmozdítani tilos! Szükség 

esetén, szájon át történő lélegeztetést alkalmazhat az elsősegélyadásban jártas vendég.  

4. Rosszullét következtében ájult rászorultat az elsősegélyben jártas személyek stabil 

oldalfekvő helyzetbe tehetik majd szükség szerint szájon át történő lélegeztetést 

alkalmazhatnak, míg társuk ezzel párhuzamosan értesíti a készenlétben álló 

mentőegységeket a helyzetről.  

 

Másodfokú, vagy magasabb fokozatú hőségriadó esetén: 

Rosszullét, napszúrásos tünetek, kiszáradás érzete esetén forduljon a területen tartózkodó 

mentőegységekhez a szervezők, biztonsági szolgálat tagjai segítségével. 

 

9. Viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési terv 

 
A rendezvény biztonsági vezetője tájékozódik az esetleges veszélyes időjárási tényezők 

előjelzésével kapcsolatban, erről tájékoztatja a szervezésben, a rendezvény biztosításában 

résztvevőket, valamint a rendezvény technikai vezetőjét. 

 

 



   
 

A váratlan időjárási anomália, a rendezvényt veszélyeztető időjárás miatt szükséges 

intézkedések megtételére az alábbi személyek jogosultak és kötelesek:  

 

 Mészáros István (Semmelweis Egyetem) biztonsági vezető 

 tel.: 06 20 663 2088 

 

Veszélyességi szintek meghatározása az alábbiak szerint történik: 

Első szint (sárga): Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de 

potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként 

az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb 

kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és 

részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől. Sárga figyelmeztetés esetén a 

rendezvényen részt vevőket tájékoztatni kell. 

Amennyiben a széllökések elérik az 50 km/órát, könnyű napvédő sátortetők, ernyők 

használatát be kell fejezni, azokat le kell szerelni. 

Amennyiben a széllökések elérik a 80 km/órát, a sátorpavilonok használatát be kell 

szüntetni, azt le kell kötözni vagy bontani úgy, hogy az összedőlés, elsodródás lehetősége 

kizárható legyen. 

Amennyiben a széllökések elérik, vagy meghaladják a 90 km/órát, a színpadon a 

műsorszolgáltatást be kell fejezni, a színpadtetőt le kell engedni, és az elektromos 

berendezéseit haladéktalanul áramtalanítani kell. 

Második szint (narancs): Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez 

vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés 

esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. 

Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által 

közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait. A biztonsági vezető elrendeli a 

rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül, figyelmezteti az 

esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre. 

Harmadik szint (piros): Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is 

fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. 

Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját 



   
 

biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai 

információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. A veszélyjelzés 

e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események 

kerülnek. Piros jelzés esetén a biztonsági vezető elrendeli a rendezvény veszélyeztetett 

területének kiürítését, elhagyását. 

A döntést lehetőleg úgy kell meghozni, hogy a rendezvény még a vihar megérkezése előtt 

45-60 perccel beszüntethető, és a közönség nyugodt, biztonságos eltávozása biztosítható 

legyen. 

 

A rendezvénytechnika személyzete a terület kiürítésének elrendelése során 

- a közönség eltávozását követően gondoskodik az elektromos berendezések 

(színpadtechnika,a terület elhagyását követően a térhangosítás, a villamos-energia 

ellátás, stb.) lekapcsolásáról, feszültségmentesítéséről, 

- rögzíti, letakarja azokat a berendezéseket, felszerelési tárgyakat, amelyek a kialakult 

helyzetben elszállításra nem kerülhetnek, 

- a rendezvénysátrakat lezárja, 

- a szélnek különösen kitett helyen lévő kordonkorlátokat lefekteti, 

- a kijelölt gyülekezőhelyre vonul, és a továbbiakban a biztonsági vezető utasításai 

szerint jár el. 

 

A rendezvényre kitelepült vendéglátó egység vezetője 

- haladéktalanul beszünteti a vendéglátó tevékenységet, 

- az elektromos berendezéseket áramtalanítja, feszültségmentesíti, 

- a kirakott ülőbútorokat begyűjti, összerakja, leköti, vagy az építménybe behelyezi 

úgy, hogy azokat a viharos szél ne ragadja fel és sodorja el. 

- a szabadban maradó tárgyak biztonsági rögzítéséről (lekötözéséről) gondoskodik, 

- a veszélyeztetett területet elhagyja. 

 

A rendezvényen részt vevők biztonsága érdekében mindenki köteles a Rendezők, a 

Biztonsági Vezető, valamint a biztonsági személyzet utasításait betartani, melyeket a 

műsorvezető mond be a színpadi (szünetmentes) hangosításon keresztül.  



   
 

1. Az utasításokat minden résztvevő a saját és környezetében levő személy biztonsága 

érdekében köteles betartani.  

2. Az utasításokat pánikhangulat-keltés nélkül, lehetőség szerint higgadtan és a helyszínen 

levő rendezők, biztonsági személyzet irányítása mellett kell végrehajtani.  

3. A felnőttek az esetleges kimenekítés során szükség szerint elsőbbséget kell, hogy adjanak 

a kisgyermekeknek, gyermekeknek és a mozgásukban korlátozott, esetleg láthatóan beteg 

vagy rossz egészségi állapotban levőknek, valamint a hölgyeknek.  

 

Mi a teendő hurrikán, tornádó, tomboló vihar esetén?  

1. A Főszervező, valamint Biztonsági vezető, valamint a biztonsági szolgálat tagjai utasításai 

szerint a területen lévő vendégeknek a programokban való részvételt, étkezést és 

mindennemű, a rendezvény normál menetéhez kapcsolódó tevékenységet abba kell 

hagyniuk és a vendéglátó illetve szórakoztató sátrakat, majd a rendezvény területét - a 

helyben segítő rendezők és biztonsági személyek (Biztonsági Szolgálat munkatársai) - 

irányítása mellett el kell hagyniuk. E tekintetben elsősorban a Rendezők utasításai szerinti 

helyszínekre, szabad területekre vonulnak a vendégek.  

 

2. A sátrak, illetve fás területek elhagyása után minden vendég a szabadteret körülvevő utak 

felé haladjon a kiépített útvonalakon.  

 

3. A katasztrófahelyzet elmúlását a Főszervező, illetve a Biztonsági vezető jelenti be. 

Ameddig ez nem történik meg, a területre a résztvevők nem mehetnek vissza.  

 



   
 

10. Tűzriadó terv 
 

A Dr. Koltai Jenő Sportcentrum területére vonatkozó Tűzriadó terv a tűz elleni védekezésről, 

a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19.§ (1) értelmében, 

valamint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján készült.  

A terv célja: azon intézkedések, tennivalók meghatározása, amelyek egy tűz, robbanás vagy 

más elemi kár esetén az emberi élet és anyagi javak mentése érdekében szükségesek. 

A terv hatálya: A Dr. Koltai Jenő Sportcentrum egész területére, a létesítmény területén 

tartózkodó személyekre (vendégekre, fellépőkre, az ott dolgozó közreműködőkre, 

munkavállalókra stb.).  

 

Tűzjelzés módja 

Aki a Dr. Koltai Jenő Sportcentrum területén tüzet, vagy arra utaló félreérthetetlen 

körülményt (füst, füstszag) tapasztal, illetve arról tudomást szerez, köteles azt az alábbiak 

szerint jelezni: 

1. Hangos szóval – Tűz van! Tűz van! Tűz van! 

 Gondoskodni kell arról, hogy a riasztás a rendezvény teljes területére eljusson. Ennek 

megfelelően a rendezvény hangosító berendezésén keresztül, a közönség számára 

kialakított terület bármely pontján hallható módon bemondásra kerül a tűzjelzés és 

a terület elhagyására történő felszólítás. 

2. Tűzoltóság értesítése 

Tűz esetén a tüzet észlelő személy köteles azonnal riasztani telefonon a tűzoltóságot a 105 

(vagy a 112) hívószámon.  

A tűzjelzéshez, segélykéréshez, visszajelzéshez minden állampolgár köteles a használatában 

lévő híradási vagy közlekedési eszközzel ellenszolgáltatás nélkül segítséget nyújtani.  

A tűzjelzés tartalmazza: 

 a tűzeset pontos helyét, 

o (1124 Budapest, Csörsz u. 2-6. – Dr. Koltai Jenő Sportcentrum) 

 mi ég, mi van veszélyeztetve, 

 emberélet van-e veszélyben, 

 a jelző személy nevét, a jelzésre használt telefon számát. 



   
 

A tűzjelzést vevő tűzoltó további kérdéseire egyértelmű, pontos és részletes választ kell adni.  
 

Ha szükséges értesítse:  

 A mentőket 104  

 A rendőrséget 107  

 
Amennyiben a tűz jelzését nem a vagyonvédelmi szolgálat adta a Tűzoltóság felé, úgy a 

jelzést követően a vagyonvédelmi szolgálatot, biztonsági vezetőt értesíteni kell a tűzesetről 

és a tűzjelzésről.  

 

Tűzoltás módja 

 A riasztott tűzoltóság kiérkezéséig meg kell kezdeni a tűz oltását a rendelkezésre álló 

tűzoltó eszközökkel, azonban ügyelni kell arra, hogy a tűz oltása a dolgozók, közelben 

tartózkodók testi épségét ne veszélyeztesse. 

A létesítmény területén (épületek, szabadtér) rendelkezésre álló tűzoltó eszközök: 

 - tűzoltó készülékek: porral oltó 

Porral oltó készülékkel szilárd, folyadék és gáz tűzosztályba tartozó tűz oltható, valamint 
elektromos áram alatt lévő berendezés tüze 1000 V-ig oltható. 
 

A Pont Ott Parti rendezvényen 

 a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű, 

 az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A 

teljesítményű, 

 a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 34 A, 183 B teljesítményű tűzoltó 

készüléket kell készenlétben tartani.  

 

Tűzeset kialakulásakor: 

 A rendelkezésre álló eszközökkel meg kell kezdeni a tűz oltását, továbbterjedését meg 

kell akadályozni, a veszélyeztetett területekről a tűzveszélyes anyagokat el kell 

távolítani. 

 A tűz oltása során a kézi tűzoltó készülékek oltóanyagát a tűz terjedésének irányából 2-

5 méter távolságból a tűz szélétől a középpontja felé haladva juttassuk a tűzbe. 



   
 

 A tűz oltását csak saját és mások veszélyeztetése nélkül szabad megkezdeni, a 

helyszínen lehetőség szerint egyedül ne tartózkodjon senki. 

 Több rendelkezésre álló készülék esetén, azokat egy időben és nem egymást követően 

kell használni. 

 Ha a keletkezett tűz jellegénél, nagyságrendjénél, megközelíthetőségénél, vagy bármely 

más okból eredően olyan mértékű, hogy az oltási beavatkozási kísérlet a 

közreműködőket veszélybe sodorhatja, úgy az abban részt vevők azonnali kötelessége a 

tűz helyszínének, illetve az épületnek mielőbbi elhagyása. 

 A megtett intézkedéseket a helyszínre érkező tűzoltóság parancsnokával közölni kell. 

 

Tűz esetén szükséges teendők 

 A tűz jelzése; 

    A terület kiürítése, személyek (anyagi javak) mentése; 

 Szükség esetén a színpad, vendéglátóegységek, rendezvényterület, épületek 

áramtalanítása; 

    A rendelkezésre álló eszközökkel (kézi tűzoltó készülékek) a tűz továbbterjedésének 

megakadályozása, oltása; 

    Sikeresen eloltott tűz esetén, a helyszín eredeti állapotban történő megőrzése. 

 

A biztonsági vezetőnek gondoskodnia kell: 

 a pánikhangulat kialakulásának megakadályozásáról 

 a vagyonvédelmi szolgálat értesítéséről, eligazításáról 

 a mentés, illetve az oltás megszervezéséről 

 a kimenekített személyek gyülekeztetéséről, létszámellenőrzésről 

 az esetlegesen bent rekedt személyekre vonatkozó információk beszerzéséről (hol 

található, kb. mennyien), hatóság tájékoztatásáról 

 elsősegélynyújtásról, sérült személyek személyazonosságának megállapításáról 

 a terület áramtalanításáról 

 a létesítmény tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőségéről 

 rendfenntartási feladatok ellátásáról 



   
 

A feladatok eredményes végrehajtása érdekében a tűzoltóság kiérkezéséig a helyszínen 

tartózkodó, a rendezvény felügyeletét ellátó biztonsági vezető irányítja a mentési és oltási 

munkálatokat. 

A feladatokat a vezető elsősorban a biztonsági szolgálat tagjai, szervezők és munkavállalók 

között ossza fel. 

Szükség esetén a terület kiürítési feladatainak ellátásába a helyszínen lévő cselekvőképes 

személyeket is be lehet szervezni. 

A menekítésre csak természetes kijáratok, vészkijáratok használhatók. Gyülekezési terület a 

Csörsz utca  és Alkotás utca, valamint a környéki járdák területe. 

 

A tűz oltását végzők 

 A tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel mielőbb meg kell kezdeni. 
 

Közműelzárásokat végzők feladatai:  

 Pont Ott Parti technikai felügyeletét ellátja:  

 Ügyeletes:  Hoang Norbert  

   tel.: 06 30 447 9937 

  

 Elektromos áramtalanítás elvégzése: a tűz által érintett területen az áramtalanítást el 

kell végezni a kapcsolószekrényben. A lekapcsolt áramtalanítót meg kell jelölni 

„Áramtalanítva, visszakapcsolni tilos” felirattal, vagy gondoskodni kell a kapcsoló 

őrzéséről, vagy a visszakapcsolás megakadályozásáról.  

      Az áramtalanítás elvégzésénél mindig az életmentést kell elsődleges szempontként 

figyelembe venni. Az áramtalanítás nem veszélyeztetheti a menekítés végrehajtását, 

vagy a tűz oltásának biztonságát.  

 Gázvezeték elzárása: A gázvezeték elzárásánál a fent leírtakat kell értelemszerűen 

alkalmazni.  

 



   
 

Közművek elzáró-szerelvényeinek helyei:  

 elektromos  főkapcsoló: Főbejárat/porta melletti elektromos kapcsolótérben. 

 

 gáz főelzáró:    teniszpályák aljánál található gázfogadónál.  
 

 vízszerzési helyek :  
A létesítmény területén nem található tűzcsap.  

Vízszerzési lehetőség közterületen  

- Csörsz u. – Győri u. kereszteződésben található 2 db föld feletti tűzcsap 

- Győri u. 1 db föld feletti tűzcsap 

- Csörsz u. 1 db föld alatti tűzcsap 



   
 

11. Fontosabb telefonszámok 

Szentmiklósi Bernadett  

 főszervező 
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  

 PR és marketingkommunikációs irodavezető, Kommunikációs Osztály 
 tel.: 06 30 682 2307 
 
Horváth Balázs  

 szervező 
 Semmelweis Egyetem 
 fogyatékosügyi koordinátor, Rektori Hivatal 
 tel.: 06 20 825 8426 
 
Mészáros István 

 biztonsági vezető  

Semmelweis Egyetem 

 igazgatói referens, Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság,   

 tel.: 06 20 663 2088 

 

Ladányi István  

 üzletág igazgató helyettes 
 T.O.M. Controll 2001 Zrt. 
 Elérhetősége: 06 30 200 9540 
 
Hoang Norbert  

 műszaki ügyeletes 
 tel.: 06 30 447 9937 
 



   
 

1. sz. melléklet: Helyszínrajz 

 



   
 

2. sz. melléklet: kiürítés számítás 

Back stage sátor:   100m2 

VIP sátor:    100m2  

Felvi szakmai beszélgetések sátor:   100m2 
 

A kiürítésnél számításba vett alapterület: 10 m2 (sátor mérete: 10 méter x 10 méter)  

A kiürítésnél figyelembe vehető kijáratok szabad nyílásszélessége: 10 m 

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján: 

meg

n

i i

il
a t

S
t 1

1

1 
 

 

min9375,0
min/m16

m15
t a1   

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben: 0,9375 min 

Sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben: 15 m 

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek: 16 m/min 

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam: 1 min 

Értékelés: t1a  < 1 min         t1a  = 0,9375 min    MEGFELELŐ    

 

A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján:  

megb t
kx

N
t 1

1

1
1   

min9592,0
m10minm/fő7,41

fő400
t b1 


  

 

t1b a helyiség kiürítési időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján: 0,9592 min 

N1 az eltávolítandó személyek száma: 400 fő 

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő . m -1. min -1 

x1 az N1 -hez tartozó kijáratok szélessége: 10 m 

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam: 1 min 

 

Értékelés: t1b  < 1 min       t1b  = 0,9592 min    MEGFELELŐ   

 



   
 

A veszélyeztetett terület kiürítés számítása: 

Résztvevők maximális létszáma: 3500 fő 

A kiürítésnél figyelembe vehető kijáratok szabad nyílásszélessége: 22 m 

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján: 

meg

n

i i

il
a t

S
t 1

1

1 
 

 

min6667,3
min/m30

m110
t a1   

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben: 3,6667 min 

Sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben: 110 m 

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek: 30 m/min 

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam: 4 min 

Értékelés: t1a  < 4 min         t1a  = 3,6667 min    MEGFELELŐ    

 

A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján:  

megb t
kx

N
t 1

1

1
1   

min8151,3
m22minm/fő7,41

fő3500
t b1 


  

 

t1b a veszélyeztetett terület kiürítési időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján: 3,8151 min 

N1 az eltávolítandó személyek száma: 3500 fő 

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő . m -1. min -1 

x1 az N1 -hez tartozó kijáratok szélessége: 22 m 

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam: 4 min 

 

Értékelés: t1b  < 4 min       t1b  = 3,8151 min    MEGFELELŐ   

 

 



   
 

3. sz. melléklet: A biztonsági személyzet felállítási helyei, valamint a 

feladatkörei 

Sorszám 
Őrhely 

megnevezése 

Kiürítési irány 

veszély esetén 

Megjegyzés, speciális 

feladat 

1 VIP sátor Be-, és Kiléptető kapuk   

2 VIP kordon Be-, és Kiléptető kapuk 
Veszélyhelyzet esetén a 
kordon VIP sátor felőli 3 

elemét bontja 

3 VIP bejárat Be-, és Kiléptető kapuk   

4 
Felvi szakmai 
beszélgetések 

sátor 
Be-, és Kiléptető kapuk 

Sátorban tartózkodók 
létszámának folyamatos 

nyomon követése, 
veszélyhelyzet esetén a sátor 

kiürítésének biztosítása  

5 
Társasjáték, 

mászófal 
Be-, és Kiléptető kapuk   

6-13 
Be-, és kiléptető 

kapuk 
Be-, és Kiléptető kapuk 

Veszélyhelyzeti kiürítés 
esetén 1 fő a Csörsz utcai 

gépjárműforgalmat lezárja     
Az utcán a feltorlódás 

megakadályozása, 
továbbhaladás biztosítása 

14 

Felsőoktatási 
intézmények 
(pálya felső 

része) 

Be-, és Kiléptető kapuk   

15 
Felsőoktatási 
intézmények 

(pálya alsó része) 
Vészkijáratok   

16-18 Vészkijáratok Vészkijáratok 

Veszélyhelyzeti kiürítés 
esetén 1 fő a Csörsz utcai 

gépjárműforgalmat lezárja     
Az utcán a feltorlódás 

megakadályozása, 
továbbhaladás biztosítása 

19-25 
Színpad 

kordonos zárás 
Vészkijáratok Kordon bontás 

26-30 Járőr opcionális   

31 
Járőr - 

csoportvezető 
opcionális   



   
 

4. sz. melléklet: Eurest Étteremüzemeltető Kft. működési engedély 

 

 



   
 

5. sz. melléklet: Erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi 

felülvizsgálata  

 



   
 

6. sz. melléklet: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 



   
 

7. sz. melléklet: Tűzvédelmi szabályzat 

 


