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Jogszabályi háttér: 

 
- Magyarország Alaptörvénye,(2011. április 25.) 

 
 2012. évi C törvény a Büntető Törvénykönyvről, 

 
 A 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 
 
 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 
 
 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételérő 
 
 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről. 

 
 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 
1. TÖMEGRENDEZVÉNY SZERVEZÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK: 

4 1989. évi III. törvény.   A gyülekezési jogról, 
3.1 15/1990. (V. 14.) BM rendelet. A rendezvények rendjének biztosításával 

kapcsolatos rendőri feladatokról. 
4 2004. évi I. törvény.                 A sportról, 

4.1 54/2004. (III.31.) Korm rendelet.                A sportrendezvények biztonságáról. 
 

 1989. évi VII. törvény.   A sztrájkról. 
 
 
2. BIZTOSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK: 
 

 5/2006. (II.7.) EüM rendelet.                             Rendezvények egészségügyi 
biztosítása  

 (2. sz. mell a mentésről)   
 

 2005. évi CXXXIII. törvény.                A személy- és vagyonvédelmi, 
valamint a  

magánnyomozói tevékenység szabályairól 
(biztosítási feladatok) 
 

3. A közterületen tartandó rendezvények megtartásához a közterületek igénybevételét 
szabályozó  
Jogszabályok, (pl.: 1988. évi I. tv.  A közúti közlekedésről) 
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1. Bevezetés: 
 
„Fegyvernek Városnap” szabadtéri rendezvény, amelynek biztonsági terve 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 106. Szabadtéri 
rendezvények 207.§-215.§ alapján került kidolgozásra. 
 
 

1.1 A rendezvény szervezője, képviselője 

  
Fegyvernek Város Önkormányzata 
5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 171. 
Képviselő: Tatár László polgármester 
Tel: +36204692120 email cím: polgarmester@fegyvernek.hu 
 
Szervezője: 
 
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 
5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út. 184. 
 
Molnár Barna igazgató, Végzettsége: Művelődésszervező, mely magában foglalja 
az OKJ-s kulturális rendezvényszervezői végzettséggel megszerezhető tudást is. 
Elérhetősége:  
 Levelezési cím: muvhaz@fegyvernek.hu, fegyimuvhaz@gmail.com 
 Telefon: 56/ 481-028, 20/ 2361888 
 

1.2 A rendezvény időpontja 

A rendezvény 2016. augusztus 6-án Fegyvernek Város területén belül zajlik. 
A rendelet hatálya alá tartozó (szabadtéren 1000 főt meghaladó, épületben 300 fő 
feletti zenés táncos rendezvény) szakasza a rendezvénynek 2016. augusztus 6-án  
17:00 óra és 22:30 óra között várható. 

 

 1.3 A rendezvény területének befogadóképessége 

 
A szabadtéri rendezvény alapterülete: 6000 m2 
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1.4 Rendezvény helyszíne 

 
Fegyvernek Városnap a Sporttelepen kerül megrendezésre 2016. augusztus  
6-án. 
A mellékelt helyszíni rajzban a rendezvény elhelyezkedése be van rajzolva. A 
sporttelep futballpályája nem része a rendezvénynek, de a Fegyvernek KSE 
szakosztályainak versenyei és a XXXVI. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság is itt lesz 
megtartva.  
 

1.5    Résztvevők létszáma 

 
2016. 08. 06-án várhatóan 1000 főt meghaladó időszak 16-00-23-00-ig várható. A 
színpadon sztárvendégek lesznek, az „A” sportpályán 17-00-tól Fegyvernek-
Túrkeve Magyar Labdarúgó Kupamérkőzés fog játszódni. 16-00-kor Fazekas 
Sándor Földművelésügyi miniszter érkezése várható, majd testvérvárosi 
megállapodás kötése Fegyvernek és a Kárpátaljai Visk városa között. Várhatóan a 
létszám17:00-kor Essem, 21:00-kor az Ossian előadásán meghaladhatja az 1000 
főt.  
Emellett 11:30-kor Madarász Katalin nótaénekes, 12:30-kor Kaczor Ferenc, 
15:00-kor Kefír, 16-30-kor The GUN, 18:00-kor Dogs, 18:15-kor Rozzy Hozzbort, 
24-00-kor DjBricklake, 01:00-kor Dj Gesbin lépnek fel.  
A 2016. augusztus 6-i rendezvény kb. másnap hajnal 02:00-ig tart, de várhatóan 
17:00 és 23:00 között lesz akkora létszám, ami meghaladja az 1000 főt.  
A sportpálya belső területén (műfű) a Fegyverneki NKSE női labdarúgó 
bajnokságot tart és Fegyvernek NKSE női kézilabda tornája lesz, illetve a 
rendezvénnyel párhuzamosan fog futni a augusztus 4.–7. között, a sportpálya 
mögött megtartott XXXVI. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság.  
Részletes programterv és a térkép a hőlégballon verseny területéről csatolva a 
biztonsági tervhez.  
 

Szabadtéri rendezvények 
 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 106. Szabadtéri rendezvények 

 
207. § (1) Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos 
menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani. 
 
A Beregi csatorna – Kocsordos csatorna és a Focipálya széle által bezárt 
háromszög ~ 6000 m2. A területen a Kocsordos csatorna felől kettő db bejárati 
vaskapu van méreteik 1,2 m és 5,8 m, a Focipálya felé a Büfé előtt 1 db 2,5 m-es 
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kapu, az öltöző épület mögött 1 db 2 m-es kapu van. Ezen kívül a Focipálya ÉNY-i 
sarka és a Beregi csatorna közti nyitott terület ~ 20 m. A szabadtéren épület 
szorítása nincs. A terület egyik oldalát az Alsóréti Holt-Tisza, a szemben levő 
oldalát kerítés (2db, erre az időszakra sarkig nyitott kapuval) határolja, de Észak 
és Dél irányban van menekülési útvonal. 
A menekülést Észak irányban a megvilágítottság határ korlátozza. Déli irányban a 
közvilágítási lámpák segítenek a tájékozódásban 
 
Kiürítés szempontjából az átjárható nyíló felületek és nyitott területek össz mérete 
a fentiek alapján 1,2+5,8+2,5+2+20 m = 31,5 m.  
 
(2) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni 
időszakban is látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági 
jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a 
résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak 
teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. 
(3) A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 
mm. 
(4) A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési 
útvonalak megvilágítását biztosítani kell. 
(5) A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező 
közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz 
tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges. 
 

A menekülés irányát 14 db 1200x600-as Táblával jelöljük melyek közül külön 
világítása 11 db külön világítással rendelkezik. 3 db megvilágítását a közvilágítási 
lámpák fénye láthatóvá teszi és a táblák után világítóak. A mellékelt térképen a 
tervezett menekülés irányai és a menekülési irányt jelző táblák be vannak jelölve. A 
Bajcsy Zsilinszky út felöl a sportpálya irányába közvilágítási lámpák vannak 
elhelyezve. A színpad előtti nézőtérről az irányjelző táblák jól láthatóak, az 
éjszakai világítást egy négyreflektoros 6 méter magas külön kapcsolható 
lámpaoszlop biztosítja.  
 
(6) A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a 
várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az 
adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el 
tudják hagyni. 
(7) Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a 
rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk 
figyelembevételével úgy, hogy a (6) bekezdés szerinti követelmény teljesüljön. 
 
Az augusztus 6-án megrendezésre kerülő Városnappal párhuzamosan, II. Díjugrató 
versenyt tart a Fegyvernek NKSE (vezetőjük Szabó Ferenc) és a XXXV. 
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Hőlégballon Nemzeti Bajnokság (vezetőjük Füle Zoltán). (térképen jelölve 
elhelyezkedésük) 20-00-ig tart így a sötét órákban valószínű nem keverednek a 
résztvevők a Városnapi rendezvénnyel. Menekülési útvonalukat a Sportpálya háta 
mögött a Marx Károly útra irányítjuk (térképen jelölve).  
A Hőlégballonosok augusztus 03-án érkeznek és a sporttelep „B” pályáján lesznek 
elhelyezve katonai sátrakban. Menekülési irányukat a sportpályán és mögötte 4 
menekülési útjelző tábla mutatja a Marx Károly út irányába. (térképen jelölve)  
 
(8) Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és 
olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott. 
 
25%-nál meredekebb lejtő és a gyalogos közlekedés lehetőségére korlátozott 
menekülési útirány nem szerepel a tervben.  
 
A rendezvény helyszínét bárki bármikor szabadon elhagyhatja az alábbi 
útvonalakon: Gyalogosan a környező utcákon elhagyhatók a rendezvény helyszínei. 
A helyszínen található természetes növényzet (cserjék, bokrok, fák) nem jelentenek 
menekülési vagy tájékozódási akadályt, az utcák a helyszínről azonnal elérhetők és 
valamennyi településrész megközelíthető rajtuk. A rendezvény területéről a gyors 
és biztonságos menekülés érdekében napnyugta utáni időszakban köztéri 
világítással megvilágított biztonsági jelekkel jelöljük. 1200 x 600 mm nagyságú, a 
menekülési irányokat jelölő táblák lesznek kihelyezve melyek után világítóak. A 
jelölések láthatóságát oly módon biztosítottuk, hogy a nézőközönség számára 
kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.  
A kiürítés szempontjából átmenetileg védett tartózkodásra (pl. vihar), az 50 
méterre található közösségi épület (sportöltöző) alkalmas, amely kb. 50 fő 
befogadására ad lehetőséget, kb. 100 főnek menekülést jelent az épület fedett eleje.  
A táblák jól látható és megvilágítással rendelkező helyekre kerülnek kihelyezésre. 
(A táblák elhelyezkedése a térképen jelölve.) 
 
208. § (1) A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a 
menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell. 
 
A rendezvény területén az idősek vagy a mozgásukban korlátozottak számára 
ülőhelyeket biztosítunk, de az ülőhelyek kialakításánál figyelembe vettük a 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet 106. Szabadtéri rendezvények 213. § (1)/B fejezetét és így a 
padsorok nem hosszabbak 15 méternél, azok önmagukban képeznek egy fizikai 
egységet, külön rögzítésükről nem kell gondoskodni. Kijárattól való távolságuk 
semelyik ponton nem haladja meg a légvonalban mért 45 m-t. A menekülésben 
korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítjuk, a 
Bajcsy Zsilinszky út felé mely végig szilárd burkolattal van ellátva. 
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(2) A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad 
szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen. 
 
A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad 
szélessége nagyobb, mint 2.5 méter minden irányban (térképen jelölve). Kiürítés 
szempontjából az átjárható nyíló felületek és nyitott területek összes mérete a 
fentiek alapján 1,2+5,8+2,5+2+20 m = 31,5 m. 
 
(3) Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal 
járó megvilágítás nem alkalmazható. 
 

2. Biztonsági szolgálat 
 
209. § (1) A szabadtéri rendezvény alatt a 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 kell biztosítani, melynek meglétéért a 
rendezvény szervezője felel. 
(2) Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte 
várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 
fő biztonsági személyzetet kell biztosítani. 
 
A rendezvényt 2016. augusztus 6-án 1000 órától a fegyverneki Településőrök 
Knipfel Sándor és Köpösdi Csaba vezetésével 4-en és 10 fegyverneki Polgárőr tart 
őrszolgálatot Ladányi Miklós vezetésével. A fegyverneki Rendőrőrs megemelt 
létszámmal lesz jelen a településen. A Törökszentmiklósi rendőrkapitányság 
értesítést kapott a rendezvényről. A Településőrök és a Polgárőrök 
megkülönböztető felsővel vannak ellátva és 2016. 07. 18-án Tűzvédelmi oktatásban 
vettek részt, amiről jegyzőkönyv készült.  
 

2.1   Településőrök és Polgárőrök szolgálat munkája 

 
- A terület őrzése a rendezvény szervezőjének intézkedése szerint 
- Ellenőrizni, hogy a veszélyeztetett területen személy (pl., sérült, idős vagy 

gyermek) nem maradt. 
- A sérültek nevének, nemének, korának feljegyzése 
- Tömegverekedésnél, mivel a lakosok személyes ellentéteit nem tudjuk 

megakadályozni, egész napos szórakoztató rendezvény estéjén az alkoholos 
és egyéb tudatmódosító szerekkel bódított emberek előfordulhatnak. A 
közönség folyamatos figyelésével, kulturált, de határozott 
közbeavatkozással előzzük meg, hogy verekedés egyéb atrocitás 
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kialakuljon. Abban az esetben, ha ez a rendezvényt biztosítóknak nem 
sikerül, akkor rendőrt hívunk, addig is a verekedésben részt, nem vevőket 
és a fellépőket elkülönítjük. 

 

2.2 A sztárvendég öltözőbe kísérése 

 
Az együttesek tagjait a Településőrök kísérik a színpadra, az öltözőhöz és az 
autójához az esetleges tömeges autogramkérések miatt 
 

2.3 Településőrök, és a munkavállalók feladatai 

  
- Útbaigazítás, tájékoztatás 
- A közönség létszámának, mozgásának, magatartásának figyelemmel 

kísérése 
- A rendezvény rendjének megzavarására irányuló szándék felfedése 
- A rendezvény rendjének megzavarók felhívása, magatartásuk abba 

hagyása 
- Műszaki, technikai eszközök őrzése 

 

2.4 Szervező feladata 

 
       -    Intézkedik a meteorológiai előre jelzés a riasztási rendszer figyeléséről  
            a jelentés tájékoztatás rendjéről, módjáról. 
       -    Dönt a veszélyhelyzetek megszüntetésére irányuló   
            megelőző intézkedések bevezetéséről 
 

2.5  Közreműködőktől elvárt magatartásforma 

- Tartsa be a rendezvény rendjére, műsorszolgáltatásra a szeszes   
     itallal történő kiszolgálás szabályaira vonatkozó előírásokat 

- Kísérje figyelemmel a rendezvényen résztvevőinek biztonságáról  
adott tájékozatót 

- Vegye figyelembe és tartsa be a rendezvény rendjére, biztonságra 
vonatkozó a szervező vagy a biztonsági szolgálat által adott felhívásokat 

Balesetet vagy kár eseményt jelentse be a szervezőnek vagy a biztonsági szolgálat 
tagjának. 
 

3. Hangosítás - figyelmeztetés 
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210. § (1) Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter 
képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre 
figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább 
a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén. 
(2) Ha önkéntes vállalás útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem 
telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen 
vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni az 
(1) bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény 
bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével. 
(3) Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény 
területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m2 területre 
legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben 
tartani. 
(4) Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 
percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére a (3) bekezdésben 
meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell 
készenlétben tartani. 
(5) A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a 
pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, 
mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell. 
(6) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a 
rendezvényen résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható 
legyen a rendezvény alatt. 
 
Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy oldottuk meg, hogy a tervezett 
nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.: 
A rendezvény teljes időtartama alatt folyamatos kihangosítás biztosított, mely a 
teljes szabadtéri rendezvény területét lefedi. A rendezvény megkezdésekor, és a 
rendezvény teljes időtartama alatt a hangtechnika üzemben lesz, így kontrollja 
folyamatosan biztosított. A színpad mellett villamos hálózattól független hangosító 
eszköz van tartalékban mellyel a nézőközönséget tájékoztatni lehet áramkimaradás 
esetén. A mentőkutya bemutató rendezvényen hálózattól független hangosítás lesz.  
A rendezvény területén tartózkodók riasztását a rendezvényfelelős szervezője 
rendeli el. A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén szükséges teendők 
 
- a színpadi műsort, szórakoztató, bemutató programokat, a vendéglátóhelyeken a 
kiszolgálást azonnal be kell fejezni. 
- a felelős szervező utasítására a jelenlévőket értesíti az alábbiak szerint. 
  
Bármilyen rendkívüli esemény előfordulásakor a legfontosabb követelmény a pánik 
(Erős szorongással, aggodalommal járó menekülési kényszer az azt kiváltó 
helyzettől.) kialakulásának megelőzése. Ezen esetben az érintettek, illetve a 
tájékoztatás kérők részére rövid egyértelmű információkat kell közölni. 
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Komolysággal, tekintéllyel és határozottsággal megelőzhető a pánik kialakulása, 
illetve megállítható annak terjedése. Az egyes személyekhez külön-külön kell szólni, 
ezzel kiragadhatjuk őket a pánikból.  
 

3.1 A rendezvény területén tartózkodók riasztásának módja 

 
Amennyiben bármilyen okból valamelyik rendezvényt meg kell szakítani, a 
következő szöveg bemondásával történik meg, többször ismételve:  
 
„FIGYELEM! 
A RENDEZVÉNYT BIZTONSÁGI OK MIATT MEGSZAKÍTJUK! 
(BALESET, TŰZESET) ...TÖRTÉNT (VÁRHATÓ)! 
SZÜKSÉGES A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK ELHAGYÁSA! 
KÉRJÜK, A TERET HAGYJÁK EL! 
VEGYÉK FIGYELEMBE AZ ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLÁK JELZÉSEIT!” 
 

4. Tűzesetek oltásával kapcsolatos feladatok 
 
211. § (1) A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a 
tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas 
utat kell biztosítani. 
(2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes első fokú tűzvédelmi 
hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó 
gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a 
rendezvény szervezője viseli. 
 
Tűz esetén a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságot 
értesítjük. 
A tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat biztosítjuk a Bajcsy Zsilinszky 
és a Marx Károly út felől. (térképen jelölve). 
A térképen jelöljük a vízvételi lehetőségeket, a gáz nyomáskapcsolójának és az-
elektromos áram kapcsolóit. 
Villámlás okozta tűz esetén az emberek elmenekítése után poroltókkal, és vödrös 
locsolással hűtjük a tűzoltók megérkezéséig a közeli gyúlékony tárgyakat.  
Ha viharos szél csapadék nélkül táplálja a tüzet, akkor az emberek menekítése után 
az épületet locsolva megvárjuk a tűzoltók megérkezését. 
 

5. A színpad védelme 
 
212. § (1) Szabadtéri rendezvényen 
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a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, 
b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A 
teljesítményű, 
c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 
után 1 db 34A, 183B C teljesítményű 
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 
 
A színpad védelmére  egy db 34 A teljesítményű tűzoltó készüléket biztosítunk. A 
hangosítóknál is lesz egy db 34A teljesítményű tűzoltó készülék. A színpadot 
statikailag kétévente felülvizsgáljuk a 7/2007 (I. 22.) GKM rendelet szerint. A 
legutóbbi vizsgálat és elfogadó minősítés 2016 júniusában történt. A színpad 
elektromos 2016.05 hó, a villámvédelme 2016.05 hóban. megtörtént, a 
dokumentumok a helyszínen megtekinthetőek.  
 
Az öltözők, raktárak védelmére és a kereskedelmi egység védelmére 4 db 34A 
teljesítményű tűzoltó készülék áll rendelkezésre.  
 
A tűzoltó készülékek felülvizsgálata 2016-ben megtörtént.  
 
(2) A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához 
legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének 
módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli 
beavatkozás lehetőségét. 
 

6. Tánctér 
 
213. § (1) A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok 
kivételével - csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz 
rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a 
menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza 
ne haladja meg 
a) a széksorok között haladva a 15 métert, 
b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert, 
c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és 
d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert. 
(2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad 
szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 
méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül 
megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d) pontjában foglalt 
követelményt kell betartani. 
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A színpad előtt kialakítottunk egy táncteret, ahol maximum 100-150 ember 
táncolhat. A kialakított térkővel kirakott rész mellett és a kővel borított úton, 
valamint a füves területen táncolásra lehetőséget adunk, amire mikrofonon 
keresztül is felhívjuk a figyelmet. A rendezvény területén a tánctér mögött 4m-es 
padokról lehet figyelni a műsort 18-00-ig mely utána elszállításra kerül. A 
résztvevők 10-20%-a táncol, a többiek ülve vagy állva hallgatják a zenét. a színpad 
előtt 15 méter taposó kordon van melyet 2.5 méterenként összefogatással 
biztosítunk, hogy a kordon elemei ne mozduljanak ki a helyükről. 
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214. § A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a 
szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési 
pontok esetében alkalmazandók. 
 

7. Belépés és eltávozás rendje 

7.1     Belépés  

 
A rendezvény ingyenesen látogatható, így beléptető pontok nincsenek. A 
jegyvásárlás miatt nem alakulhat ki vita. Gyalogosan a környező utcákból 
elérhetők a rendezvény helyszínei. Mivel nincs beléptetés, az hogy valaki mit hoz 
magával még kevésbé vizsgálható. 
Mivel nincs jegyeladás, ezért a jegyvásárlást kikerülni akarók nem keresnek olyan 
belépési-bejutási lehetőségeket, amellyel magukat vagy másokat veszélybe 
sodorhatnának. 
 

7.2 Kilépés a rendezvény helyszínéről 

 
A rendezvény helyszínét bárki bármikor szabadon elhagyhatja az alábbi 
útvonalakon, térképen jelölve a Bajcsy Zsilinszky és a Marx Károly út felé.  
Gyalogosan a környező utcákon elhagyhatók a rendezvény helyszínei. 
 

7.3 Parkolás 

 
A menekülési útvonal irányába járművek nem állhatnak az úton. 
Erről a polgárőrség gondoskodik. A parkolás az ifjúsági parkban, a sporttelep 
lovas pályán (térképen jelölve) település oldalán a gáton és a környező utcákban 
lehetséges.  
 

8. Egészségügyi biztosítás 
 

A rendezvények egészségügyi biztosítását az 5/2006. (II.7.) EüM rendelet 2. számú melléklete 
szabályozza:  

Rendezvénybiztosítás: 

- Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor szükséges, ha a 
rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve jogszabály az 
esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja. 



Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Biztonsági terv  
 

15 
 

- 1000-5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi mentőgépkocsi szükséges, hogy 
a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető 
legyen. Vízi, vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó biztosítása is 
szükséges. 

A rendezvényen ellátott beteg elszállítása: 
 
A rendezvény megfelelő egészségügyi biztosításáért a rendezvény szervezője felelős. 
Amennyiben a rendezvénybiztosítás során ellátott beteg egészségi állapotának megfelelő 
ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor 
erről a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek - ide nem értve a gyalogőrséget 
- kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett oxiológiai ellátás a rendezvényen 
elégtelennek bizonyul, az OMSZ igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője köteles az 
OMSZ számára megtéríteni. Ez alól kivételt képez a katasztrófa helyzet. 
 
Rosszullét esetén, esetleg sérülések ellátása. Ebben az időszakban(1000-0300-ig) az 
OMSZ mentővel látja el az egészségügyi őrzést, melyet bárki igénybe vehet. 
(térképen jelölve a mentő helye.)  

8.1 Áramütés 

 
A rendezvény lebonyolításához áramot az öltözőépületből (épület, WC-k 
megvilágítása) és áramszekrényekből biztosítunk.  
Az áramot a szekrényekből 2-2, 5 m magasan húzzuk ki a helyszínekig. 
Az ideiglenes világítások felszerelését villanyszerelők végzik, vezetőjük Négyesi 
Tibor, aki probléma esetén értesíthető. A hangosítást végzők között is lesz 
villanyszerelő képesítésű személy, így az áramütésveszélyt el tudjuk kerülni. 
Egy polgárőr állandóan a hang-technikusokkal lesz, hogy illetéktelen személyek 
sem okozzanak áramütést maguknak vagy másoknak. Az áramforrások helye és 
kapcsolói a mellékelt térképen jelölve.  

 

8.2 Vihar 

 
A heves vihar ágletöréseket okozhat, melyek balesetveszélyesek. 
Sérüléseket okozhatnak. Ennek kivédése érdekében a rendezvényt megelőző 
héten átvizsgáljuk a területet. A Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési 
és Fejlesztési Intézmény munkatársai a 2016. 07.24. megbeszélés alapján ezt a 
munkát megelőzésként végzik el. A színpad a fák között van, de a két keleti 
kapun keresztül megközelíthető a Sportpálya, ahol faág nem eshet emberekre. 
Kb. 100 főnek menekülést jelent a Sportöltöző épületének fedett eleje. A 
fellépőknek az öltözőhelyiség. 
Az öltözőhelyiségek maximális befogadó képessége a benne levő eszközök 
(másnapi rendezvényhez felhalmozott nagy mennyiségű asztal-szék miatt) 50 fő. 
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8.3 Eső esetén  

 
A koncerteket nem tartjuk meg a Művelődési Ház nagytermében. A Művelődési Ház 
nagytermének befogadó képessége 150 fő, ezért oda csak ennyi embert tudnánk 
beengedni.  

 

8.3 Árvíz 

 
Bár a színpad és az esemény az Alsóréti Holt-Tisza partján van, a Holt-Tisza 
vízállása nem emelkedik közvetlenül a Tisza vízállása miatt ezért ezzel a veszéllyel, 
nem kell számolni. 
 

8.4 Vízbeesés 

 
Az Alsóréti Holt-Tisza 1. tava mellett álló színpadról a vízbe esés kevéssé 
valószínű, hiszen a világítás miatt a víztükör jól látható. 
Gondot inkább a színpadtól 50 m-en belül a (színpad mögött) található zsilip 
okozhatja, ahonnan Nagykörű Község területére lehet átjutni. 
Alkoholos befolyásoltság alatt vagy kisgyermekkel emberek akarhatnak a zsilipen 
átmászni. A zsilip mellett mindkét oldalon 2 m mély a víz az alján nagy mennyiségű 
szeméttel, kiálló vasdarabokkal. Az esetleges beleeső ember olyan sérüléseket 
szenvedhet, amelyek az életét veszélyeztethetik, ami miatt nem tud felszínre jönni. 
Ennek kivédésére a Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési 
Intézmény munkatársai 2016. 07.24. megbeszélés alapján veszélyt jelző szalaggal a 
zsilipet elkeríti. Mivel a zsilip a színpad mögött található, ezért jól látható, ha a 
közönségből valaki oda szeretne menni. Ezt a rendezők megakadályozhatják, ha a 
látási viszonyok megfelelőek, de veszélyt jelző szalag és táblák figyelmeztetik az 
arra haladókat. 
 
215. § (1) A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, 
biztonsági intézkedéseket - a zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos 
rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni 
és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az 
illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni. 
 
A rendezvény bejelentését az érintett hatóságoknak 2016. 07. 06-án megtettük a 
dokumentumokat a helyszínen megtekinthetőek.  
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(2) Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal 
megtartott szabadtéri rendezvény esetében az (1) bekezdésben meghatározott 
tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell 
kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi szempontot érintő változást kell az 
(1) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenteni. 
(3) A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak 
folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a 
rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani. 
 
A rendezvény szervezője tűzvédelmi oktatást tart 2016.07.18-án az összes érintett 
feladatott ellátó személynek, mely dokumentumot a melléklet tartalmazza.  
 
(4) A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt 
a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak 
megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie. 
 

9. Veszélyhelyzet jelzése, bejelentése 

9.1  Beavatkozók elérhetősége 

 
-   Tűzoltóság  105-ös telefonon 
 
-   Mentők   104-es telefonon 
 
-  Rendőrség   107-es telefonon 
 
Segélyhívás    112-es telefonon 

10. A Biztonsági terv 
 
10.1-A biztonsági tervet az összes érintett feladatott ellátó személynek átadjuk és 
www.fegyvernek.hu oldalon közzé tesszük 
 
10.2 Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését utólag, 2016. 08. 03. 
csatoljuk. Ennek oka, hogy az országos Meteorológiai Szolgált maximum 3 napos 
előrejelzést ad ki. 
 
10.3. A rendezvény szervezője folyamatos kapcsolatot tart a Debreceni és a 
Miskolci Meteorológiai Szolgálattal, veszély esetén a rendezvényt leállítja és 
felszólítja a jelenlévőket a távozásra. 
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A védelemvezetés összetétele és beosztott állomány listája: 
     

1./ 
Irányítási pont vezető/ 

Rendezvényszervező 
 

Molnár Barna  Főszervező 
 
+36202361888 

 
2./ 

Szervezők  Magyar Lászlóné Piroska 
Tatár László 
Négyesiné Derecskei 
Edina 

Szervező 
Polgármester 

+36303825679 
+36204692120 
+36709410662 

 
3./ 

Közbiztonsági Referens Kuntzer Mártonné  06/20/4810015 
 

 
4./ 

Polgári védelmi 
felügyelő 

Nagy Attila Sándor tű. 
zls. 

Polgári védelmi 
felügyelő 06/20//2530546 

 
5./ 

Katasztrófavédelmi 
megbízott 

 
Keskeny Ervin 
 

 
Katasztrófavédelmi 
megbízott 

 
 

 
6./ 

Önkormányzati 
Tűzoltóság 
Törökszentmiklós 

Dr. Pataky Csaba 
Kovács Sándor  
Tűzoltó Parancsnok 

Tűzoltóság 06/56/334-673 
06/70/339-2888 

 
7./ 

OMSZ. 
Törökszentmiklósi 
vezetője 

 
Király Csaba  

 
Mentőtiszt 06/56/390-027 

 
8./ 

 
Polgárőrség vezetője 
 

Ladányi Miklós Vezető 
+36202141622 

 
9./  

EGYMI Igazgató 
Főorvosa, 

Dr. Lukács Zsuzsanna Igazgató Főorvos 06/30/336-0660 

 
10./ 

KH. Népeü. Szerv. 
Szolnok, Tmiklós 
Kistérségi tiszti - főorvos 

Dr. Beke Gabriella Tiszti főorvos 06/30/2051104, 

11./ Hangosítás Nagy Béla Vezető 06/70/361-2518 
12 Településőrök Knipfel Sándor 

Köpösdi Csaba  +36206256553 

13./ Villanyszerelő Négyesi Tibor  +3620356-4779 
14./ Egészségügyi ellátás 

OMSZ  Farkas Béla Eset kocsi vezető +36705494635 
     

 
 
 
 
Kelt: Fegyvernek, 2016. 07. 20. 
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   ____________ 
Készítette:   Molnár Barna 

   Fegyverneki Művelődési Ház és  
Könyvtár igazgatója 

 
 
     ____________ 
Jóváhagyta:     Tatár László 
   Fegyvernek Város 
      polgármestere 

 
A biztonsági tervet átvettem és a rám vonatkozó pontokat tudomásul 
vettem.  
 
 
     ______________ 
     Nyomtatott Név 
 
 
     ______________ 
           aláírás 
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1.sz melléklet: A rendeztvény térképe 
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2. sz melléklet:  Földrajzi térkép 
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3. sz melléklet: Részletes programterv 
 
Fegyvernek Városnap 2016. 08. 06.  
 
08:45.- Női kézilabda mérkőzések 
10:00 – Fegyvernek - Visk testvérvárosi megállapodás aláírása  
10-00 - Orczy Anna általános iskola táncműsora  
10:40 – Annaházi Ifjúsági tánccsoport előadása  
11:00 - Dalma Dance Club műsora 
11:30 – MADARÁSZ KATALIN nótaénekes 
12:30 – KACZOR FERI 
13:30 – Baldácsy művészeti egyesület műsora 

Horgászverseny eredményhirdetés 
15:00 – KEFÍR – V-TECH 
15:45 – The Gun 
16:30 - Fazekas Sándor köszöntője, 
17:00 - ESSEM  
18:00 - Dogs  
19:00 - Rozzy Hozzbort  
21:30 - OSSIAN  
23:00 – Dj Gesbin 
24:00 – Dj Bricklake 
01:30 – Dj Gesbin/ Franky 
 
 
 
Kísérőprogramok:  
 
XXXVI. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság 
8-45 - 11-00: Női Kézilabda mérkőzés 
14-00: Munkakutya bemutató 
17-00: Fegyvernek KSE – Túrkeve Magyar Kupa mérkőzés 
Ugrálóvár 
Népi játszótér 
Gyermek foglalkoztatók  
Lovaglás 
Szabadtéri főzés 
 
www.kultura-fegyvernek.hu https://www.facebook.com/MuvelodesiHazEsKonyvtarFegyvernek/ 
 
 
 
 
 
 
 



Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Biztonsági terv  
 

23 
 

 

4. sz melléklet:  

 
 


