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Óbudai Kézműves Sörök Fesztiválja 
 szabadtéri zenés, táncos rendezvény 

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, BIZTONSÁGI IN-
TÉZKEDÉSEK DOKUMENTÁCIÓJÁBÓL 

és 
BIZTONSÁGI TERVÉBŐL 

Budapest, 2022. augusztus 26-28-ig

Az eredeti példány a szabadtéri rendezvény helyszínén, a szervezőnél kerül elhelyezésre. 
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A RENDEZVÉNYRE ÉS A HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ ALAPADATOK 
  
 

A rendezvény megnevezése: 
ÓBUDAI KÉZMŰVES SÖRÖK FESZTIVÁLJA – KISÜZEM 2022 

 

A rendezvény rendeltetése: 
Ingyenes, kikapcsolódást, szórakoztatást biztosító zenei és gasztronómiai program kiemelten 
Óbuda lakossága részére. 
 

A rendezvény területének címe: 
1030 Budapest III. kerület, Fő tér, Szindbád tér és Szentlélek tér. 

  

A szervező által felelősen kijelölt rendezvényterület határa: 
A rendezvény helyszíne Budapest Óbuda-Békásmegyer III. kerületének patinás óvárosi hangu-
latú központi terei. A rendezvényterület határai: 
a Fő teret érintően a Harrer Pál utca, a Kórház utca és a Hídfő utca torkolata, 

              a Szindbád téren a Laktanya utca és a Hídfő utca torkolata, 
              A Szentlélek téren az Óbudai Gimnázium udvari kapuja – Szentháromság szobor (kizárva)  
 

A rendezvény gyakorisága, megtartásának napjai: 
2022. augusztus 26, péntek, 09.00-23.00 óráig, 
2022. augusztus 27, szombat, 09.00-23.00 óráig,  
2022. augusztus 28, vasárnap, 09.00-23.00 óráig. 
Összesen 3 alkalom. 

 

FELELŐS SZEMÉLYEK 
 

A rendezvényterület tulajdonosa: 
BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA 
1033 Budapest, Fő tér 3. 

 
Képviseletére jogosult személy: 
 DR. KISS LÁSZLÓ polgármester 

BUDAPEST III. ker. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 
1033 Budapest, Fő tér 3. 

 

A rendezvény szervezője:  
ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
1033 Budapest, Fő tér 2. 

 
A felelős szervező személye:  

HALMAI RÓBERT ügyvezető 
1149 Budapest, Egressy út 108/C 4. em. 1. 

 
A tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések dokumentáció készítője: 

BERNÁTH MIHÁLY biztonságszervező szakember, tűzvédelmi előadó 
IN-KAL Security Events Kft, 1146 Budapest, Thököly út 68. I. em. 3. 

 
A rendezvény biztosítását ellátó szervezet: 

IN-KAL SECURITY EVENTS KFT, 
 1146 Budapest, Thököly út 68. I. em. 3.  
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A rendezvény biztosítását ellátó szervezet képviseletére jogosult személy: 
DR. LOVAS KÁZMÉR ATTILA ügyvezető 
1146 Budapest, Thököly út 68. I. em. 3. 

 

A biztonsági személyzetet irányító személy: 
DR. LOVAS KÁZMÉR ATTILA ügyvezető 
1146 Budapest, Thököly út 68. I. em. 3. 

 

Egészségügyi biztosítást ellátó szervezet: 
FÜLÖP JÁNOS E.V. 
1123 Budapest, Csörsz u. 5. 
 

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 
Általános előírások 

A szervező által biztosított felépítményeket (sátor, faház, színpad, kerítés, korlát, installáció, 
stb.) a telepítési helyről elmozdítani, áthelyezni a szervező engedélye nélkül nem szabad. A saját, 
önálló árusító, vendéglátó, bemutató standdal, mobil vendéglátóhellyel, installációval, szabad-
téri játékkal, berendezéssel érkezők csak a szervező által meghatározott helyen, illetve alapte-
rületen állíthatják fel építményeiket. 
 
Minden közreműködő, szolgáltató személyesen felelős a saját tevékenységére vonatkozó mind-
azon biztonsági, baleset-megelőzési, tűzvédelmi előírás, óvó rendszabály megtartásáért, tűzvé-
delmi, balesetvédelmi, egyéb biztonsági eszköz, berendezés meglétéért, működőképességéért, 
készenlétben tartásáért, amelyet az adott létesítmény, berendezés, szolgáltatás üzemeltetésé-
hez, nyújtásához jogszabály, szabvány, vagy a gyártó előírása kötelezően előír. 
 
A közreműködők, szolgáltatók kötelesek a helyszínen tartani az adott tevékenység végzésére, 
működésére, biztonsági megfelelőségére vonatkozó dokumentumokat (pl. működési engedély, 
biztonsági megfelelőségi tanúsítvány, vizsgálati jegyzőkönyv, üzemeltetési napló, stb.), hogy egy 
esetleges hatósági ellenőrzés során az a rendelkezésükre álljon. A biztonsági dokumentumokat 
a helyszínen a felelős szervezőnek vagy megbízottjának – kérésére – be kell mutatni. 
 
Minden balesetet, káreseményt haladéktalanul be kell jelenteni a szervezőnek, vagy a biztonsági 
szolgálat tagjának. 
 

A rendezvény területén tilos: 
a) folyékony vagy salak, hamu képződéssel járó szilárd tüzelőanyagú főző, sütő, melegítő 

konyhatechnikai, világító vagy más berendezést üzemeltetni, 
b) nyílt lánggal vagy szikraképződéssel járó, állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet vé-

gezni, 
c) göngyöleget, árukészletet, berendezést a közönség számára megnyitott területen, a közle-

kedésre, menekítésre számításba vett útvonalon, területen, vagy azok mellett tartani, ön-
gyulladásra hajlamos, vagy vegyileg egymással tűzveszélyesen reakcióba lépő anyagokat 
együtt tárolni, 

d) pirotechnikai, vagy más, nyílt lángú, gyújtásveszélyt okozó látványelemeket (különösen csil-
lagszóró, gyertya, mécses, stb.), illetve világítást alkalmazni, 

e) a szabad téri tűzrakás, tűzgyújtás, nyílt lángú főzés, sütés. 
 
A tűzvédelmi, biztonsági szabályok megtartását a szervező megbízásából a biztonsági szolgálat, 
továbbá a hatóságok is bármikor ellenőrizhetik. A felelős szervező jogosult annak a berendezés-
nek, felépítménynek az üzemeltetését azonnal megtiltani, amelyik (aki) a tűzvédelmi, biztonsági 
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előírásokat megszegi, a tűzvédelmi, biztonsági követelményeket az erre irányuló felhívás elle-
nére sem érvényesíti. A szabályok megszegése miatt üzemeltetéstől ideiglenesen vagy véglege-
sen eltiltott szolgáltató kártérítésre nem tarthat igényt. 
 

Mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartása 
A rendezvény helyszínrajzán feltüntetett, kijelölt mentési, tűzoltási felvonulási útvonal a Hídfő 
utca irányából a Fő térre, majd a Sípos Halászkert épülete előtt át a Szentlélek térre. A tűzoltási 
felvonulási útvonal a Fő téren elágazik a Kórház utcába, mert a Kórház utca 1. szám alatti épület, 
valamint a Polgár utca 3-5. szám alatti magas épület a mentő és a tűzoltó járművekkel csak ebből 
az irányból érhetők el. 
 
 A mentési, tűzoltási felvonulási útvonalat eltorlaszolni, elzárni, azon bármilyen létesítményt, 
berendezést, gépet, árut, bútorzatot elhelyezni még ideiglenesen sem szabad. Gondoskodni kell 
arról, hogy a kijelölt útvonalon legalább 3,5 méter szabad nyílásszélesség mindig maradjon. A 
tűzoltási felvonulási útvonal felett installációt, kábelt, egyéb szerelvényt átvezetni csak úgy le-
het, hogy annak alsó széle nem lehet alacsonyabb 4,7 méternél. 
 
A mentési, tűzoltási felvonulási útvonal akadálymentességét a biztonsági szolgálat folyamatosan 
köteles ellenőrizni, és az esetleges akadályok elhárításáról haladéktalanul köteles intézkedni. 
 
A mentési, tűzoltási felvonulási útvonalakon a rendezvény szokásos gyalogos forgalma, a közön-
ség elhelyezkedése engedhető.  

 
Göngyöleget, árukészletet, berendezést a vendéglátóhelyek előtt, a közönség számára megnyi-
tott területen, a közlekedésre, menekítésre számításba vett útvonalon, területen, vagy azok 
mellett tartani, öngyulladásra hajlamos, vagy vegyileg egymással tűzveszélyesen reakcióba lépő 
anyagokat együtt tárolni tilos. 

 
el történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét. A színpadokhoz vezető műanyag kábel-
csatorna elemeket – amennyiben telepítésre kerül – úgy kell elhelyezni, hogy az csúszás-, vagy 
botlásveszélyt ne okozzon. 
 

A dohányzás szabályai  
A rendezvény területén a dohányzás nem kerül korlátozásra.  
 

A szabadtéri tűzgyújtás tilalma 
 A rendezvény teljes területén a szabad téri tűzrakás, tűzgyújtás, nyílt lángú főzés, sütés szigo-
rúan tilos. 
Gyúlékony, tűzveszélyes folyadékot, ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, va-
lamint vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő, valamint más környezetkárosító anya-
got a talajra önteni, a közcsatornába bevezetni, önteni tilos. 

 
A tűz- vagy káreseményt észlelő bármely személy cselekvési rendje 

A tűz-, baleset vagy más káresemény észlelője köteles: 
a) riasztani a környezetében tartózkodókat, 
b) értesíteni a rendezvény felelős szervezőjét, vagy a biztonsági szolgálat egy tagját, 
c) értesíteni a tűzoltóságot, 
d) megkezdeni a személyek mentését, 
e) megkísérelni a tűz oltását, 
f) megkísérelni a vagyonmentést. 
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A biztonsági szolgálat feladatai 
a) irányítsa a közönséget a kijelölt kiürítési útvonalakra, segítse elő a veszélyeztetett terület 

mielőbbi, biztonságos elhagyását, 
b) vegyen részt az életmentésben, szükség esetén a tűz oltásában (az életmentés az első, a 

vagyonmentés csak ez után következhet), 
c) lehetőség szerint ellenőrizze a veszélyeztetett szabad teret, a területen lévő építményeket, 

hogy mindenki időben elhagyta-e a veszélyeztetett területet. A környezetükben tartózko-
dókat hangos felszólítással a veszélyre és a tennivalókra figyelmeztetni kell. 

d) jegyezze fel azok nevét, címét, akik a terület elhagyása közben megsérültek, és azokét, aki-
ket társaik nem találnak,  

e) biztosítsa az életmentésre, tűz oltására, egyéb veszélyhelyzet elhárítására, az anyagi javak 
mentésére érkező beavatkozó egységek felvonulását, tevékenységét,  

f) a szervező, illetve a tűzoltás vezető engedélyével folytassa a területen maradt vagyontár-
gyak őrzését. 

g) a kiürítést követően vonuljon a gyülekezési helyre, 
h) a szervező, illetve a tűzoltás vezető engedélyével folytassa a területen maradt vagyontár-

gyak őrzését. 
 
A TŰZ- ÉS KÁRESEMÉNYEK JELZÉSÉNEK MÓDJA 
 
Tűz jelzése a helyszínen 

Aki a tüzet észleli, köteles szóban, hangos „TŰZ VAN!” kiáltással riasztani a tűz környezetében 
tartózkodókat. 
A felelős szervező vagy az által felkészített narrátor a rendezvény hangosító berendezésén ke-
resztül riasztja a résztvevőket, egyben tájékoztatást ad a szükséges magatartási szabályokról, 
cselekvési rendről. 
A biztonsági szolgálat vezetője az őrhelyeket rádió segítségével értesíti, az őrhelyek biztonsági 
személyzete pedig gondoskodik a környezetében tartózkodók szükségnek megfelelő tájékozta-
tásáról, riasztásáról. A biztonsági szolgálat a helyszíni riasztás érdekében kézi hangosító eszközt 
(megafont) is alkalmaz. 

 
A tűzoltóság riasztásának módja 

A rendezvény felelős szervezője, és/vagy a biztonsági szolgálat bármely tagja köteles a tűzoltó-
ságot értesíteni a 112-es (szükség esetén: 105) segélyhívó telefonszámon. A segélyhívó közölje 
a tűzoltósággal: 
a) a tűz pontos helyét (pl. Óbuda Fő tér)  
b) milyen anyag ég (pl. installáció, sátor, színpadi díszlet, villamos berendezés, stb.), 
c) mi van veszélyeztetve (pl. épület, berendezési tárgyak, stb.) 
d) emberélet van-e veszélyben (pl. építményben valószínűleg tartózkodnak, stb.), 
e) a bejelentő nevét és a bejelentésre használt telefon hívószámát. 

Fontos! 
Ne tegye le a telefont, amíg a tűzoltó nem nyugtázza a tűzjelzés vételét!  
Tartsa magánál a telefont! Legyen készen arra, hogy visszahívhatják! 
Vegye figyelembe, hogy tűzjelzésnél megadott információk nagyon fontosak, mivel a jelzést fo-
gadó tűzoltó ezek ismeretében határozza meg a helyszínre vonuló tűzoltó gépjárművek darab-
számát, a speciális mentőszereket (pl.: létrás, emelőkosaras gépjármű, műszaki mentőszer, 
stb.). 
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A TŰZ OLTÁSA 
 
A tűz oltásához szükséges feltételek biztosítása 

A rendezvény tűzvédelme, a kezdeti tüzek oltására való készenlét megteremtése és fenntartása 
érdekében tűzoltó készülékek az alábbi helyeken kerülnek készenlétben tartásra: 

• Fő tér Színpad 
• Fő tér színpad backstage öltöző 
• Fő tér színpadtechnikai sátor 
• Fő tér, hangosító sátor 
• Fő tér, hangosító sátor (a Fő téri vendéglátósor védelmére) 
• Szervezői információs pont (a Fő téri vendéglátósor védelmére) 
• Fő tér / Szentlélek tér torkolata (a faházsor és a Szentlélek téri felépítmények védelmére) 

 
A tűzoltó készülékek készenlétben tartási helyeinek megközelíthetőségét, hozzáférhetőségét fo-
lyamatosan biztosítani kell. A tűzoltó készülék készenlétben tartási helyeinek 1,5 méteres körze-
tében a megközelítést és használatot bármilyen módon akadályozó dolgot elhelyezni még rövid 
időre sem szabad. A készenlétben tartási helyet biztonsági jellel jelölni kell. 
 

A kezdeti tüzek oltása 
A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles lehetőségeihez 
képest - külön felhívás nélkül - részt venni.  
A kezdeti tüzek oltására elsősorban a készenlétben tartott tűzoltó készülékeket kell alkalmazni. 

 
A tűzoltó készülékek használata 

A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembevételével, a 
rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével kell elkezdeni. A ké-
szenlétben tartott tűzoltó készülékek hatásos sugártávolsága 3 méter. 
A tűzoltó készülékek működési ideje 10 és 23 másodperc között van. A készüléket nem szabad 
folyamatosan működtetni, hanem szakaszosan üzemeltethető! Ennek nem műszaki oka van, mert 
minden további nélkül kilőhető egy lendülettel is a palackból az egész töltet. Szakaszos alkalma-
zásával sokkal hatékonyabb lesz a tűzoltás. 
A tűzoltó készülék legfontosabb alkalmazási szabályai: 

a) Szélirányból kell a tüzet oltani! 
b) Felületi tüzeknél a tűz lábát megcélozva magunktól elhajtva kell oltani! 
c) Csepegő vagy folyó anyagok tüzénél felülről lefelé kell oltani! Több tűzoltó készülék hasz-

nálata esetén a készülékeket egyidejűleg, egyszerre kell bevetni! 
d) Sikeres oltást követően ügyelni kell a visszagyulladás elkerülésére! 
e) A használt tűzoltó készüléket nem szabad visszaakasztani! Gondoskodni kell az újratölté-

séről és szakszervízben történő ellenőrzéséről! 
f) Emberen égő ruházatot tűzoltó készülékkel nem szabad oltani. Erre a célra tűzoltó takarót 

kell használni, vagy az égő ruhafelületet a föld felé fordítva kell a tüzet elfojtani. 
 

BIZTONSÁGI TERV FEJEZET 
 
A RENDEZVÉNY TERÜLETÉRE A BELÉPÉS ÉS AZ ELTÁVOZÁS RENDJE 
 
A közönség beléptetése 

A rendezvény területén egy időben 2134 fő lehet jelen. A maximális befogadóképesség elérése 
esetén a közönség beléptetését a biztonsági szolgálat szüneteltetheti, illetve a távozók függvé-
nyében biztosítja. 
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A rendezvényeken a részvétel ingyenes. A közönség a rendezvény területét a Tavasz utca, a Hídfő 
utca, a Szindbád tér, a Kórház utca és a Harrer Pál utca irányából létszámellenőrző kapukon át 
közelítheti meg.  
 A 18 év alatti vendégek beléptetése kizárólag szülő vagy nagykorú személy kíséretével lehetsé-
ges. Amennyiben az nem nyilvánvaló, az életkorának igazolására a biztonsági szolgálat az egyedül 
érkező vendéget felhívhatja. 
A rendezvény területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, pórázon vezethető házi-
állatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya) hozható be. Házi kedvenceket a következő feltételek 
együttes megléte esetén lehet beléptetni: 

a) érvényes oltási igazolvány 1 (egy) évnél nem régebbi veszettségoltással,  
b) egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip), 
c) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a vásár ideje alatt is elérhető) telefonszámával. 

A fentiek megléte a bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hoz-
ható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára 
is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá a kutya behozatalával a 
gazda tudomásul veszi, hogy azt a vásár teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A 
rendezvény szervezője jogosult egyedileg megtiltani adott állatnak a rendezvény területére tör-
ténő behozatalát. 
A színpadi fellépők a backstage területére a Szindbád tér felől érkeznek. Járműveik parkolására a 
Hajógyár utcában kijelölt parkolóhelyen biztosít lehetőséget a szervező. A belépési, behajtási jo-
gosultságot a szervező által meghatározottak szerint a biztonsági szolgálat ellenőrzi. 

 
A belépők, bent tartózkodók ellenőrzése 

A belépéskor a bejáratoknál biztonsági ellenőrzésre nem kerül sor. A biztonsági szolgálat ugyan-
akkor a létszámellenőrző kapuknál és a rendezvény teljes belső területén és időtartama alatt jo-
gosult biztonsági ellenőrzés végrehajtására az alábbiak szerint: 

 
Biztonsági ellenőrzési tevékenység Felhatalmazó rendelkezés 

Életkort igazoló okmány felmutatásának kérése - amennyiben in-
dokolt, - személyazonosság és életkor ellenőrzése érdekében. 

23/2011.(III.8.) Korm. r. 11.§ 
a) pont 

Csomag tartalmának ellenőrzése a testi sérülés okozására alkal-
mas, vagy más, beviteli tilalom alá eső tárgyak bevitelének meg-
akadályozása érdekében. 

SzVMt. 26.§ (3) bekezdés a) 
pont 

A csomagon, illetve a belépő személy ruházatán fémtárgy kimuta-
tására alkalmas eszköz alkalmazása. 

SzVMt. 26.§ (3) bekezdés a) 
pont 

 
A biztonsági szolgálat a rendezvény területére a belépést, a bent tartózkodást megtiltja különösen 
az alábbi esetekben:  
 

A megtiltás oka Felhatalmazó rendelkezés 
A munkavégzésre belépésre jelentkező, vagy erre hivatkozással a 
területen tartózkodó személy belépési jogosultsággal nem ren-
delkezik. 

SzVMt. 26.§ (1) bekezdés a) 
pont 

Az ellenőrzés alá vont az életkor igazolására irányuló felhívásnak 
nem tesz eleget, vagy más személy okmányával kívánja magát 
igazolni. 

23/2011.(III.8.) Korm. r. 11.§ 
a) pont 

Csomagtartalom és/vagy ruházat ellenőrzést az intézkedés alá 
vont elutasítja. 

SzVMt. 26.§ (3) bekezdés a) 
pont 

Az ellenőrzés közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtok-
lását észleli. 

SzVMt. 26.§ (1) bekezdés f) 
pont 
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A megtiltás oka Felhatalmazó rendelkezés 
Hatósági intézkedés válik szükségessé: 
− közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, 
− pirotechnikai eszköz, robbanó vagy robbantószer, 
− fegyver, 
− kábítószer, vagy bódító hatású szer, 
− egyéb bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén. 

SzVMt. 27.§ (2) bekezdés 

Az intézkedés alá vont személy a szervező által meghatározott 
beviteli tilalom alá eső dolgot birtokol. 

SzVMt. 26.§ (3) bekezdés b) 
pont 

Az érkező, vagy helyszínen tartózkodó személy jogellenes, a ren-
dezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát 
veszélyeztető magatartást tanúsít és azt a felhívás ellenére szem 
szünteti meg. 

SzVMt. 26.§ (3) bekezdés b) 
pont 

Ruházata olyan mértékben szennyezett, vagy általános higiéniai 
állapota olyan, amely másokban megbotránkozást kelthet. Rendezvény házirend 

A háziállatok behozatalára vonatkozó szervezői előírásoknak 
nem tesz eleget. Rendezvény házirend 

 
A rendezvény területére beviteli tilalom alá eső dolgok 

A rendezvény területére tilos bevinni: 
a) közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,  
az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, 
továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a 
szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különö-
sen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli); 
a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ól-
mosbot, bokszer); 
a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek, 
az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra 
képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray); 
az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre al-
kalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat); 
az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére al-
kalmas (elektromos sokkoló); 
az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: 
álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek). 

b) lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert, 
c) pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószert, 
d) kempingfőzőt, PB gázpalackot, 
e) gyúlékony (I-IV. tűzveszélyességi fokozatú) folyadékokat (pl. hígító, festékadalék, benzin, 

stb.), 
f) graffiti készítésére alkalmas eszközöket (pl. festékszóró palackot, filctollat), 
g) kábító- vagy kábító hatású szert, 
h) kereskedelmi mennyiségű ételt, italt, 
i) kerékpárt, segédmotoros kerékpárt, önegyensúlyozó, egy vagy két kerekű, elektromos 

meghajtású eszközt (Segway), 
j) távirányítású repülő eszközt (drónt). 
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A beviteli tilalom alá eső dolog megőrzése, visszaszolgáltatása 
A szervező az általa meghatározott beviteli tilalom alá eső tárgyak tekintetében a 2005. évi 
CXXXIII. törvény 29.§ (2) bekezdésében meghatározott ideiglenes őrzési kötelezettségének az in-
formációs ponton kialakított tároló hely létesítésével tesz eleget. 
 

A szervező egy tárgy ideiglenes megőrzésbe vételét megtagadja, ha a tárgy birtokban tartásához:  
a) külön jogszabályi felhatalmazás (pl. közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, pirotechni-

kai eszköz), vagy 
b) hatósági engedély (pl. fegyver), vagy  
c) különleges biztonsági feltétel (pl. tűz- és robbanásveszélyes, tűzveszélyes anyag), vagy  
d) sajátos gondozási, kezelési ismeret (pl. élő állat) szükséges. 

 
A talált tárgyak kezelése 

A rendezvény helyszínén talált dolgot az információs pont veszi át, azt a helyszínen őrzi. A talált 
dolog jegyzőkönyv alapján a tulajdonosának, vagy más átvételre jogosultnak adható vissza, ha az 
átvevő hitelt érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi, vagy annak átvételére jogo-
sult. 
 
Amennyiben a talált dologért a rendezvény befejezéséig senki nem jelentkezik, a talált dolog to-
vábbi kezelését a szervező a Ptk. XVII. fejezet (A találás) előírásai alapján, a közönség számára nyitva 
álló helyen talált dolog kezelésének szabályai szerint végzi. 

 
A rendezvény területén tartózkodók riasztásának módja 

A rendezvény területén tartózkodók riasztását a telepített hangosító berendezés alkalmazásával 
a rendezvény felelős szervezője rendeli el. 
A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén:  
a) a színpadi műsort, szórakoztató programokat, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást azonnal 

be kell fejezni, 
b) a színpadról a hangosító berendezés alkalmazásával a jelenlévőket a felelős szervező vagy 

megbízott narrátor értesíti az alábbi MINTA szerint: 
„FIGYELEM! 

A RENDEZVÉNYT BIZTONSÁGI OK MIATT MEGSZAKÍTJUK! 
JELENLEG NINCS KÖZVETLEN BALESET- VAGY KÁRVESZÉLY, DE A MEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN SZÜK-

SÉGES A RENDEZVÉNY HALADÉKTALAN ELHAGYÁSA. 
KÉREM, HOGY A RENDEZVÉNY TERÜLETÉT HAGYJÁK EL! A TÁVOZÁSHOZ VEGYÉK FIGYELEMBE A 

KIHELYEZETT ÚTIRÁNYJELZÉSEKET. 
 
A felhívás szövegét a rendezvény szervezője a veszély jellegére, helyére, bekövetkezési valószínű-
ségére módosíthatja, illetve további szövegminták kiadására kerülhet sor.  

 
A rendezvényterület elhagyásának módja 

 
A kiürítési irányokat a területen kihelyezett menekülési útirányjelző táblák, biztonsági jelek jelzik.  
A terület kiürítése során, a közönség távozása közben szigorúan tilos: 
a) a rendezvény építményeinek bontását, leszerelését megkezdeni, 
b) a területre bármilyen járművel behajtani (mentő, kárelhárító szervek járművei kivételével), 
c) a felelős szervező által meghatározottaktól eltérő közleményt, tájékoztatást adni, utasítása-

itól eltérni. 
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A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐK TEVÉKENYSÉGE 
 
A rendezvény felelős szervezője 

A felelős szervező feladata: 
a) betartatja a biztonsági tervben és a rendezvény tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedé-

sek dokumentációban meghatározott rendelkezéseket, 
b) hozzáférhető helyen tartja, valamint a rendezvényről az elektronikus tájékoztatást szolgáló 

honlapon közzéteszi a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, 
kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, továbbá a biztonsági tervnek 
és a tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések dokumentációnak a kiürítésre, menekí-
tésre vonatkozó nyilvánosságra hozható kivonatát, 

c) gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről, 
d) gondoskodik az előírt létszámú biztonsági személyzet helyszíni jelenlétéről, 
e) elrendeli a biztonsági szolgálat, a szervezésben, rendezésben, technikai lebonyolításban köz-

reműködők biztonsági oktatását, ellenőrzését a rendezvény kezdetét megelőzően, 
f) ellenőrzi az építmények, műszaki berendezések biztonsági dokumentációi, tanúsítványai, 

mérési jegyzőkönyvei meglétét, helyszíni rendelkezésre állását, 
g) folyamatosan nyomon követi, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető 

időjárás, gondoskodik szükség esetén a rendezvény felfüggesztéséről, ha az időjárás a ren-
dezvény biztonságát veszélyezteti, 

h) intézkedik indokolt esetben (pl. a befogadó képesség elérése esetén) a további belépés kor-
látozására, szüneteltetésére,  

i) dönt a rendezvény megszakításáról, a terület kiürítéséről rendkívüli helyzet, baleset vagy kár-
esemény bekövetkezése vagy közvetlen veszélye esetén, 

j) biztosítja a hatóság ellenőrzéseihez szükséges feltételeket. 
 

A felelős szervező jogosult: 
a) a rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságára veszélyt jelentő ma-

gatartást tanúsító személy további részvételét a rendezvényen megtiltani, a rendezvény te-
rületének elhagyására felszólítani, 

b) amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény 
helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére tör-
ténő belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához kötheti, 

c) a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfo-
gyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel 
ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti. 

 
A biztonsági szolgálat feladatai 

A biztonsági szolgálat általános feladata: 
a) terület ellenőrzése, szükséges mértékű zárása, a gépjárműbehajtás szabályozása, 
b) a közönség mozgásának irányítása, 
c) a szükséges biztonsági ellenőrzések végrehajtása, szükség esetén a talált tárgyak, az ideigle-

nes megőrzésre átadott tárgyak őrzése, kezelése, útbaigazítás, tájékoztatás, 
d) a közönség létszámának, mozgásának, magatartásának figyelemmel kísérése, arról – a biz-

tonsági szolgálatot irányító vezető útján - a szervező rendszeres tájékoztatása, 
e) a szervező hozzájárulása nélkül végzett kereskedelmi, szolgáltató, szórakoztató, vagy egyéb 

köz- illetve magáncélú tevékenység megelőzése, megakadályozása, a jogosulatlan tevékeny-
séget végzők eltávolítása, 

f) a rendezvény rendjének megzavarására irányuló szándék felfedése, jelentése a szervezőnek,  
g) a rendezvény résztvevői – így a közönség, a műsorszolgáltató, a vendéglátóhelyek, a szervező 

– sérelmére irányuló személy- illetve vagyon elleni cselekmények felfedése, megszakítása, 
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tettenérés esetén az elkövető elfogása, visszatartása a rendőrség helyszínre érkezéséig, hely-
színbiztosítás, 

h) építmények, berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök őrzése,  
i) a rendezvény rendjét megzavarók felhívása a jogsértő magatartásuk abba hagyására, szük-

ség esetén távozásra felhívása, vagy eltávolítása a rendezvény helyszínéről, 
j) a dohányzásra, nyílt láng használatára vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése, a szabály 

megszegői figyelmének felhívása a szabályszegő magatartás beszüntetésére, 
k) szükség esetén a műszaki terület dolgozói, a műsorszolgáltatók, VIP vendégek személyi biztonsá-

gának megóvása. 
A biztonsági szolgálat ellenőrzi: 
a) a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartását, 
b) a vészkijáratok megközelíthetőségét, működőképességét, nyithatóságát,  
c) a tájékoztató feliratok, menekülési útirányjelzések, biztonsági jelek meglétét, épségét, 
d) a tűzoltó készülék készenlétben tartási helyek, tűzoltó vízforrások megközelíthetőségét, a 

készülékek meglétét, 
e) a rendezvény résztvevőire meghatározott biztonsági előírások megtartását, 
f) az alkalomszerű tűzveszélyes munkát végzők munkavégzési engedélyét, az előírt biztonsági 

szabályok betartását. 
A résztvevők életét, testi épségét veszélyeztető, személy elleni, vagy terror jellegű bűncselekmé-
nyek megelőzése érdekében a biztonsági szolgálat tagjai a munkavégzésük során folyamatosan 
ellenőrzik a veszélyt jelentő tárgyak elrejtésére alkalmas helyeket, építményeket, felderítik a gaz-
dátlan, elhagyott tárgyakat, gondoskodjanak annak biztonságba helyezéséről (talált tárgy) vagy 
veszélyességének megállapítása érdekében a műszeres ellenőrzés kezdeményezéséről. 
A biztonsági szolgálat feladatai kiürítés, menekítés elrendelése esetén: 
a) részt vesz a közönségnek a kijelölt kiürítési útvonalakra irányításában, elősegíti a veszélyez-

tetett terület mielőbbi, biztonságos elhagyását, 
b) részt vesz az élet- és vagyonmentésben, 
c) a közönség eltávozását követően lehetőség szerint ellenőrzi a területet, a területen lévő épít-

ményeket, hogy mindenki időben elhagyta-e a helyszínt, az esetlegesen még ott tartózkodó-
kat hangos felszólítással figyelmezteti a veszélyre, az eltávozás kötelezettségére, 

d) ellenőrzi, hogy tűzveszélyt okozó körülmény a helyszínen nem maradt, 
e) a kiürítendő területet elhagyja, elfoglalja a veszélyhelyzetre kijelölt felállítási helyét, 
f) feljegyzi azok nevét, címét, akik a terület elhagyása közben megsérültek, és azokét, akiket 

társaik nem találnak,  
g) biztosítja az életmentésre, tűz oltására, egyéb veszélyhelyzet elhárítására, az anyagi javak 

mentésére érkező beavatkozó egységek felvonulását, tevékenységét,  
h) a kiürítést követően – amennyiben lehetséges – a szervező, illetve a mentés irányítója (tűzoltás 

vezető) engedélyével folytatja a területen maradt vagyontárgyak őrzését. 
 
Veszélyhelyzeti intézkedések 
Eljárás heves zivatar, vagy erős széllökések veszélye esetén 

SÁRGA (első szintű) riasztás esetén: 
Amennyiben a széllökések várhatóan elérik a 36 km/órát, a kisméretű sátrak, fedéssel ellátott 
árusítóasztalok rögzítését meg kell erősíteni, le kell kötözni, vagy az építményeket le kell bontani, 
hogy az összedőlés, elsodródás lehetősége kizárható legyen. 
Amennyiben a várható szélterhelés elérheti a maximális érték -10%-át, fel kell készülni a rendez-
vény korábbi befejezésére, az érintett felépítmény üzemeltetésének megszüntetésére, rögzítésük 
megerősítésére, lekötözésükre, vagy az építmények lebontására, hogy az összedőlés, elsodródás 
lehetősége kizárható legyen.  
A várható megengedett legnagyobb szélterhelés elérésének veszélye esetén fel kell készülni azon 
építmények veszélyességi övezetének kijelölésére, amelyek a vihar megérkezéséig nem bontha-
tók le. A veszélyességi övezet az építmény magasságának a 150% - a. 
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Amennyiben esővel együtt járó szélvihar kialakulása várható, úgy a fenti eljárások mellett külön 
figyelmet kell fordítani az esővíz által a talajban keletkezett csúszásveszélyre. Párhuzamosan ez-
zel, amennyiben indokolt, haladéktalanul gondoskodni kell az energia hálózat lekapcsolásának 
előkészítéséről. 
Amennyiben jég várható, a rendezvény helyszínén tartózkodókat tájékoztatni kell az ideiglenes 
menekítésre számításba vehető épületek helyéről, elérési idejéről, igénybevételének lehetőségé-
ről. Az ideiglenes menekítésre a környező lakóházak árkádjai, az Árpád híd gyalogos aluljáró, tá-
volabb a Flórián téri gyalogos aluljáró jöhet számításba. 
NARANCS (második szintű) riasztás esetén: 
Teljesíteni kell a SÁRGA riasztásra meghatározott feladatokat. 
A rendezvény résztvevőit tájékoztatni kell a várható helyzetről és figyelmeztetni kell az esetlege-
sen kialakuló veszélyhelyzetre.  
PIROS (harmadfokú) riasztás esetén: 
Teljesíteni kell a SÁRGA és a NARANCS riasztásra meghatározott feladatokat. 
A rendezvény felelős szervezője dönt a rendezvény félbeszakításáról, és elrendeli a rendezvény 
területének kiürítését, elhagyását. 

Magatartási szabályok vihar esetén: 
Viselkedjünk nyugodtan, körültekintően. 
Ha lehet, keressünk védett, stabil helyet (szilárd épület), vegyük igénybe a menekítésre kijelölt 
épületeket. 
Távol haladjunk a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne okozzanak 
sérülést. 
Védjük szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól stb. 
Oszlopba, kerítésbe kapaszkodjunk, hogy ne sodorjon el az erős szél. 
Tartsuk, védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól. 
A gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető ve-
szélyt (pl. rádőlhet a fa). 
Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni is életveszélyes! 
Az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk hozzájuk. Az aj-
tókat, ablakokat zárjuk be. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 
A jelen dokumentum tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések fejezetében, továbbá a biztonsági 
terv fejezetében foglaltak a felelős szervező biztonságra vonatkozó utasításának minősülnek. A felelős 
szervező utasításadási joga a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 8-11.§-a, továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII.5.) BM rendelet 215.§-a előírásain alapul, azok végrehajtása a rendezvény valamennyi résztvevője 
számára kötelező.  
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