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BIZTONSÁGI TERV 

Tabáni Fesztivál blues-rock koncert 
2017. május 1 

 

Időbeli hatálya: 2017. május 1. 14.00 órától 22.00 óráig 

Területi hatálya: Bp. 1012 Tabán Park (hrsz: 6112) nézeti rajzon jelölt installációkkal beépített 

kordonzárásokkal elkerített területe - színpad és körülkerített területe, keverő állás 

Személyi hatálya: a területi hatály alá tartozó részen minden ott dolgozó számára 

 
A rendezvényfelelős szervezete: 
Budavári Művelődési Ház 

Technika és a produkció: Rózsa Records Kft. 

A rendezvény biztonságáért felelős szervezet: 
 

Színpad és körülkerített területek Valton-Sec Kft. 

Körülkerítetlen területek MP Hungary Kft.  
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Helyszín 
1012 Budapest, Tabán Park (hrsz: 6112) 

Címe: Budapest I. kerület Tabán  

Helyrajzi száma, vagy GPS koordináták: 6112 

Rendezvény területének alapterülete: 680 m2 
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Rendezvény adatok 
Tervezett Forgatókönyv 

2017. április 30. vasárnap 

A Kereszt utca használata reggel 07.00 órától megkezdődne a rendezők részéről. 

 07.00 órától folyamatosan: 

• Színpad, vendéglátó egységek építésének kezdete  

• Kordon kiszállítása, építése 

2017. május 1. hétfő 

Reggel 8.00 órától folyamatos gépjárműforgalom lenne a Kereszt utcában a rendezők részéről.  

A látogatók védelmében 12.00 órától, május 2. 01.00 óráig fokozott személyi és kordonnal ellátott 

biztonsági felügyeletet. 

08.00 órától folyamatosan 

• Mobil illemhelyek és a szeméttároló edények kiszállítása 

• Vendéglátó egységek építésének befejezése, nyitása 

• Hangpróbák, hangbeállások kezdete  

 12.00 Biztonságtechnikai felállás 

14.00 Orvosi ügyelet kezdete 

15.00  Koncert kezdete 

22.00 Koncert vége 

23.00 Orvosi ügyelet vége 

 

2017. május 2. kedd 

Hajnali 1.00 és 12.00 óra között folyamatos gépjárműforgalom a rendezők részéről. 

06.00 - 12.00 A helyszín takarítása 

08.00 órától 

• Kukák elszállítása 

• Mobilszínpad bontása 

• Mobil illemhelyek elszállítása 

• Kiszolgáló személyzet sátrainak bontása 

• Vendéglátó egységek bontásának vége 

• Kordon elszállítása 
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BIZTONSÁGI TERV 
Biztonsági Terv szerves részét képezik és a benne foglaltak kötelező jelleggel irányadóak, a szervező 

által kiadott, Tűzvédelmi Dokumentáció, Kiürítési Terv, Tűzvédelmi Előírások dokumentumokban 

foglalt szabályokkal. 

A Biztonsági Terv az alábbiakban a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tétele, a Kormányrendelet 8. paragrafusában előírtak alapján kerül bemutatásra 

Rendezvény alaprajza 
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Befogadó képesség. 
Várható legnagyobb egyidejű létszám: 8000 

Várható összesített létszám: 10. 000 

Belépés és Eltávozás rendje 
 

Belépés – beléptetés 

A szervező által prognosztizált nézőszám egy adott időpontban várhatóan nem haladja meg, 

a 8000 főt.  Mivel a rendezvényterület körülkerítetlen, szigorúan vett beléptetés nem történik, csak 

a  kordonnal elzárt területre. A kordonnal elzárt területen belül tartózkodók száma nem haladhatja 

meg, a 200 fő (szervezői-, műszaki személyzet, fellépők, vip vendégek) akreditációval rendelkező 

személyt. 

Létszámellenőrzés módja: kézi számláló használatával, a felelős szervezővel egyeztetve. 

A látogató az elkerített – nem publikus területre akkor léphet be, ha: 

 Érvényes belépésre jogosító igazolással rendelkezik. 

 Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer, vagy más bódító hatású szer befolyása alatt. 

 Nem tart rendezvényál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a 

rendezvény megtartását, továbbá mások személyi és vagyoni biztonságát veszélyezteti, vagy 

amelynek a rendezvényre való bevitelét a szervező a belépőjegy vásárlását megelőzően megtiltotta 

és erről a belépőjegy vásárlóját megfelelő módon tájékoztatta. 

 A belépés megtagadható, amennyiben a vendég nem járul hozzá gépjárműve, csomagjai és 

ruházatának átvizsgálásához. 

 

Személy és vagyonőr feladata a beléptetés során: 

Beléptetés során: 

Csomag szúrópróba szerűen, vagy ha a csoportvezető úgy ítéli meg 

- fel kell tenni a kérdést, a csomag tartalmaz-e közbiztonságra veszélyes eszközt, vagy a rendezvény 

által tiltó listára került tárgyat, eszközt tartalmaz-e 

- a csomagok, táskák kirakására való felszólítás 

- átvizsgálás 

Ruházat: 

- szúrópróba szerűen, vagy ha a csoportvezető úgy ítéli meg 

- fel kell tenni a kérdést, a visel-e közbiztonságra veszélyes eszközt, vagy a rendezvény által tiltó 

listára került tárgyat, eszközt 

- átvizsgálás 

Személy és vagyonőr feladata az ellenőrzés során: 
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- általános közrend biztosítása 

- technika – vagyonvédelem 

- a nézőktől elzárt terület biztosítása 

A személy az elzárt területről eltávolítható, vagy belépése megtagadható ha: 

 ha a területen egy azon pillanatban tartózkodó személyek maximális létszáma eléri a 200 

főt 

 más személyek életét, testi épségét, vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét, a természetes 

környezetet veszélyezteti - belépése megtagadható, eltávolítható 

 garázda vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít - belépése 

megtagadható, eltávolítható 

 más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít vagy agresszív magatartásával a közönségen 

belül egyébként békétlenséget szít - belépése megtagadható, eltávolítható 

 

Eltávozás rendje: 

A rendezvény zárása, a programban előre meghatározott időpontban történik, vagy a felelős 

szervező által meghatározott időpontban. 

A vendégek eltávozása a területtől minden irányban akadálytalan. A területet olyan mértékben kell 

leüríteni a rendezvényaktivitás befejeztével, hogy a bontási munkálatok során az ne akadályozzák, 

illetve megfeleljen a munka – és balesetvédelmi elvárásoknak. 
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A rendezvény résztvevői biztonsága szempontjából számításba vett főbb 
veszélyforrások, veszélyek 

 

1; Technikai jellegű veszélyhelyzet 

- lokális probléma esetén, a csoportvezető, a műszaki személyzettel egyeztetve beszünteti a 

területen a rendezvényaktivitást, tájékoztatja az érintett területen tartózkodókat, a területet a 

biztonsági személyzet oly mértékben üríti le, ami biztosítja a probléma kiküszöbölését. Jelent az 

felelős szervezőnek 

- a rendezvényterület egészére kiterjedő probléma esetén, a biztosításvezető, a felelős 

szervezővel, a külső területek biztosításával megbízott vagyonvédelmi cég felelős vezetőjével és a 

műszaki személyzettel egyeztetve beszünteti a területen a rendezvényaktivitást, tájékoztatja az 

érintett területen tartózkodókat, a területet a biztonsági személyzet oly mértékben üríti le, ami 

biztosítja a probléma kiküszöbölését 

 

2; Egészségügyi veszélyhelyzet 

- A rendezvényterületen ügyeletet ellátó egészségügyi személyzet utasításait kell követni 

- az érintett területet, vagy személyeket el kell különíteni 

3; Tömeges rendbontás – Tömegverekedés (10 fő fölött) 

- a csoportvezető jelent az szektorvezetőnek 

- a rendezvényaktivitás beszüntetése az adott területen 

- a vétlen vendégek elirányítása az érintett területtől 

- az egység-szektor járőreinek összevonása – bevetési egység kialakítása 

- a hangadók kiszűrése - kapcsolatfelvétel 

- a verekedésben-rendbontásban résztvevők számától és a kialakult helyzet súlyosságától 

függően, vagy meg kell kezdeni a beavatkozást, vagy értesíteni kell a rendőrhatóságot. 
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4; Bombariadó, bombafenyegetettség 

- A fenyegetésről történő vendég tájékoztatás segítse elő a nyugodt, körültekintő 
viselkedést. 
- A rendezvény szervezője, értesítse a rendőrhatóságot 
- minden bejelentést valósnak kell tekinteni – az érintett területeket le kell üríteni 
 

5; Terrorfenyegetettség 

- a fenyegetettségről értesülő (függetlenül attól, hogy vélt, vagy valós) azonnal értesítse a 

megfelelő kommunikációs eszközzel rendelkező felettesét (a döntéshozói struktúrában felette állót) 

a felelős szervezőhöz befutó információk alapján értesíteni kell a rendőrhatóságot. 

 

6; Szándékos károkozás következtében kialakult veszélyhelyzet 
- a károkozókat lehetőség szerint be kell azonosítani 

- a károkozás mértékétől függően rendőrhatósági intézkedés kell kérni és a vendégeket az 

érintett rendezvényterületről el kell távolítani és a továbbiakban belépésüket személyi állománnyal-

élőerővel meg kell akadályozni. 

 

7; Kiürítés, menekítés során kialakuló veszélyhelyzet - pánik 
- Pánik kialakulása, amely a helyszínen tartózkodók egészét is érintheti. 
- Egy hang elvét követve a Biztosításvezető által meghatározott séma alapján tájékoztassuk a 

vendégeket a kialakult helyzetről 

- Nagyon pontos, nagyon rövid, nagyon egyszerű instrukcióval kell megmondani, hogy merre 

van a kijárat, illetve az eltávozási lehetőség iránya. 

- Maradjunk nyugodtak, higgadtak! Vigyázzunk társainkra! 

- Ha sérült embert látunk, vigyük védett helyre. Nyugtassuk meg, öntsünk belé erőt! Minél 

hamarabb értesítsük a mentőket. 

- NE mozogjunk együtt a tömeggel, és bár nem szabad ellenkező irányba se mozdulni, 

igyekezzünk háttérbe húzódni és úrrá lenni a "csordaösztönön", hogy még véletlenül se 

meneküljünk a többiekkel együtt. Sodródjunk ki oldalra vagy maradjunk le. 

- A kiürítés kommunikációjára a színpadok, rendezvényinstallációk hangosítási 
rendszere, illetve kézi hangosbeszélők kerülnek felhasználásra. 
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8; Szélsőséges -, viharos időjárás 

Az orkánerejű szél: 

 a rendezvényen felállított építményekben, sátrakban okozhat károkat, ezeket szükség 

esetén ki kell üríteni, le kell bontani 

 a menekülési útvonalak mentén álló fákról a szél által letördelt ágak, vagy a kidőlő fák 

veszélyeztethetik az alattuk haladók testi épségét, életét. 

 A sűrű esőzés: 

 akadályozhatja a tájékozódást, 

 a sáros, vizes talaj elcsúszást, ezáltal sérülést okozhat 

A villámlás: 

- a magányos fák alatt, vagy a nyílt szabad téren tartózkodókat, 

- a villamos berendezéseket (hangosítás, színpadtechnika) kezelőket villámcsapás érheti, 

- a felállított építmények tüzét okozhatja. 

- A gyakori és közeli villámlás különösen veszélyes lehet felázott, esetleg vízzel borított 

felületeken! Ezeket adott esetben le kell üríteni! 

 

A védekezés lehetőségei: 
- A veszélyről történő tájékoztatás segítse elő a nyugodt, körültekintő viselkedést. 
- Áramtalanítani kell az elektromos berendezéseket. 

- Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni tilos, életveszélyes! 
- A rendezvény veszélyeztetett területéről védett, stabil helyre (épület, átjáró) kell menni. 

- Távol kell haladni a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne 

okozzanak sérülést. 

- Zivatarban fa alatt tilos menedéket keresni az eső elől! 

- Védeni kell a szemet a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól stb. Oszlopba, 

kerítésbe kapaszkodással védekezni kell az erős szél elsodró hatásával szemben. 

- Jégeső esetén, fedett helyre kell irányítani a vendégeket 
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Kategória Szélsebesség 

szélcsend 0 m/s 0 km/h 

gyenge szél 1-3 m/s 4-11 km/h 

mérsékelt szél 4-7 m/s 15-25 km/h 

élénk szél 8-11 m/s 29-40 km/h 

erős szél 12-16 m/s 43-58 

viharos szél 17-24 m/s 61-86 

erős vihar 25-32 m/s 90-115 km/h 

orkán 33- m/s 119- km/h 

 

Narancs riasztás esetén, a rendezvényszervező mérlegel, Piros riasztás esetén, a 

rendezvényszervező dönt. 

Viharos időjárás-piros riasztásánál, a felelős szervező döntése a rendezvény szüneteltetéséről, vagy 

elhalasztásáról. 

 

9; Tűz keletkezése 

Az észlelő személy feladatai: 

- a környezetben tartózkodók riasztása  

- a tűz oltásának megkezdése, lokalizálása és a terjedés megakadályozása bármely alkalmas módon 

(letakarás, kézi tűzoltó készülék vagy víz használata, a közelben levő, még nem égő éghető anyagok 

eltávolítása) 

- tűzjelzés: a hivatásos tűzoltóság értesítése telefonon (hívószám: 105) 

 

Elektromos meghibásodás: 

 Kiépített elektromos vezetékhálózat, vagy berendezés meggyulladása, 

 színpadtűz keletkezése, 

 

A védekezés lehetőségei 

 Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban szereplők 

figyelembe vétele a kialakítás-létesítés során és a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírásokban 

meghatározottak betartása. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.285416
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.285416
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A válságkommunikáció alapjai 
„Egy hang” politikája. A felelős szervező által megfogalmazott közlendők továbbítása a vendégek 

irányába. 

 Minden válasznak tényeken kell alapulnia – kerülni kell a reflexválaszokat. 

 Fel kell készülni az agresszív kérdésekre. 

 Tényeket kell közölni, és nem homályos információkat. 

 Mindig az igazat kell mondani. 

 Súlyos sérüléssel járó balesetet követően (ha a sérültet kórházba szállították) tilos addig 

nyilatkozni, amíg a sérült állapotáról szóló orvosi jelentés meg nem érkezett a sérült 

kezelőorvosától. 

 Az orvos által tett, esetleg káros hatású nyilatkozatok elkerülése érdekében a rendezvény 

képviselőjének (a szóvivőnek) kapcsolatban kell állnia az orvossal, mielőtt az a sajtónak nyilatkozna. 

 A téves információkat azonnal helyesbíteni kell. 

 

Közlemények 

A TABÁN FESZTIVÁL TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATÁNAK 47-48. oldalán található. 

Ezek egy-egy példányát el kell helyezni a hangosítással rendelkező installációknál, kivetítőnél, 

valamint a kézi hangosbeszélők tartozékát képzi. 

 

A rendezvény biztonsági szempontú értékelése 
Bárki számára szabadon látogatható, ingyenes rendezvény. Jellege koncert. 

A szervezők által prognosztizált egy időpontban a helyszínen tartózkodó nézőszám 8000fő, a Valton 

Sec. Kft. által felügyelt területen belül 200 fő. 

Főbb kockázati tényezők: 

- szélsőséges időjárás 

- jogosulatlan belépés, bejutás a területre 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a rendezvény családok által látogatott, kis számú, alkoholos 

befolyásoltságú személy által megzavart közrend jellemzi. 
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A rendezvénybiztosítás végrehajtásának elgondolása 
A kordonnal elzárt területek belépési pontjainál történő beléptetés, a színpad előtt és kijelölt 

helyeken pont-területvédelmi feladatok ellátása.  

A kiürítés, a szervező és biztosításvezető, valamint a külső területek őrzésvédelmével megbízott 

vezető irányítása mellet történő, az egyes szervezésben, lebonyolításban résztvevők bevonásával. 

Fel kell venni a kapcsolatot a külső elkerítettlen rendezvénnyel kapcsolatban számításba vet 

területek védelmével megbízott Biztonsági céggel. 

 

 

A rendezvény biztosításával összefüggésben kialakított területfelosztás 

1. Színpad – backstage 2. Keverő (FOH) 3. autos beléptetés ( elhelyezkedésse rajzon jelölve) 

 

A rendezvény biztosításával összefüggésben kialakított döntéshozatali 
struktúra 

 

FELELŐS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ – legfelső döntéshozó 

▲ 

BIZTOSÍTÁSVEZETŐ 

Valton 

▲ 

CSOPORTVEZETŐ 

Valton 

▲ 

VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY – BIZTONSÁGI ŐR 

Valton 

 

Rádiókiosztás rendje 

 

I. csatorna     szervezőség 

II. csatorna     biztonsági szolgálat + mentő 

 

Vészcsatorna: a döntéshozók független kommunikációs sávja, mely terheletlen és így biztosítja a 

zavartalan információ cserét. 

Csak a Felelős rendezvényszervező, Biztosítás vezetői, 
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Biztonsági személyzet tevékenysége 
 

Biztosításvezető: 

a területen szolgálatot teljesítő biztonsági személyzet vezetője, a felelős rendezvényszervezővel 

történő kapcsolattartás  

A teljes állomány vezetője. 

 

Csoportvezető: 

Biztvezető, által megbízott, aki személyes jelenlétével biztosítja a problémák kezelését és az 

információ továbbítását a döntéshozók irányába, valamint a döntéshozói utasításokat a végrehajtói 

állománnyal elvégzi/végezteti. 

Az adott rendezvényterületre kirendelt állomány vezetője. 

 

A rendezvény területén végzendő általános biztosítási feladatok: 

Biztonsági őrök: 

2005. évi CXXXIII. törvény A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személyre vonatkozó 

szabályok 25-33§. paragrafusai alapján végzi munkáját. 

 a rendezvény területére beérkező személyek útbaigazítása, 

 beléptetésnél a közbiztonságra veszélyes tárgyak és a szervező által meghatározott tiltott 

tárgyak kiszűrése, 

 a vendégek kulturált szórakozásának biztosítása, 

 bűncselekmény, vagy szabálysértés elkövetésekor tetten ért személy visszatartása, majd a 

Rendőrség értesítése a Felelős rendezvényszervezőn keresztül és a hatóságnak történő átadása 

 rendkívüli esemény bekövetkeztekor a szükséges intézkedések megtétele, a menekülési utak 

szabaddá tétele, a megfelelő zárkordonozások bontása, nyitása, 

 elsősegélynyújtás. 

 A rendezvényterületén, az esetleges rendbontások és balesetek megelőzése, 

 Produkciós terület zárása, ellenőrzése, idegen személyek bemenetelének megakadályozása, 

 Menekítési útvonalak tisztán tartása, 

 Tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges út tisztán tartása. 

 Hatóságok felvonulásának elősegítése, figyelembe véve a rendkívüli helyzet sajátosságait ( pl 

viharban kidőlt fa akadályozza az út használatát. 

 Felállítási hely közelében elhelyezett tűzoltó készülékek használata kezdődő tüzek esetén 

(színpad, vendéglátóhelyek, öltözők, raktárak) 

 



14 

A rendezvény területén végzendő speciális biztosítási feladatok: 
Kiürítés esetére kialakított terv 
Bevezetés 

A 23/2011. (III.8.) mod. 94/2011(VI.28.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, szabadtéren 

megrendezésre kerülő rendezvények esetén, a felelős döntéshozó, a rendezvény főszervezője. 

Rendkívüli esemény: minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, mely az 

objektumban tartózkodó személyek életét, testi épségét, vagy az itt található anyagi javakat 

tekintve súlyos következményekre vezetett, vagy reális esélye van annak, hogy vezetni fog és ezzel 

az objektum működésében komoly zavart okoz. 

 

Veszély forrása: a területen az ott tartózkodás, létesítés, működtetés során, vagy azzal 

összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a területen tartózkodó személyre veszélyt, 

vagy ártalmat jelenthet 

 

Veszélyeztetett terület: azon pont és közvetlen környezete, ahol a veszélyforrás található. 

 

Eltávolodás – biztonsági távolság: a hatályos jogszabály alapján, alapesetben a veszélyforrástól 

történő 40 méteres eltávolodás 

 

Befogadóhely: rendkívüli esemény - szélsőséges időjárási helyzetben, a területen tartózkodó 

ideiglenesen védelmét biztosító építmény 

 

A rendezvény szervezésében, lebonyolításában, biztosításában résztvevő személyzet, ismereteik, 

tapasztalataik alapján ilyen helyzetekben előnyt élveznek és ezáltal elvárt részükről a felelős, 

nyugodt magatartás, a vendégek higgadt őszinte tájékoztatása és irányítása a pánikhelyzet és az 

ebből fakadó személyi sérülések elkerülése érdekében. 

 

A lebonyolításban résztvevők feladatai kiürítéssel – menekítéssel 
kapcsolatban 

 

• Felelős rendezvényszervező 

- a biztosításvezetővel és a műszaki személyzet vezetőjével történő kapcsolattartás 

- tájékoztatja a rendezvényen feladatot ellátó személyzetet feladataikról, kötelességeikről, a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

- megköveteli a rendezvényen használt berendezések megfelelő műszaki állapotát 

- ellenőrzi az előírtak betartását és betartatását. 

- rendkívüli esemény bekövetkezte esetén dönt a kiürítésről és meghatározza a további feladatokat. 
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- kiürítés esetén koordinál. 

- segíti a kiérkező hatóság munkáját, az általuk kiadott utasításokat végrehajtja. 

 

• Biztosításvezető 

- a főszervezővel és a műszaki személyzet vezetőjével tartja a kapcsolatot. 

- a hatályos jogszabályok alapján végzi és végezteti beosztottjaival 

- az állománnyal aktívan részt vesz a kiürítésben 

- végrehajtja-hajtatja a felelős rendezvényszervező által kiadott utasításokat, amely kiterjed a 

rendezői személyzetre is. 

- hiányosság, rendellenesség esetén jelzi azt a felelős rendezvényszervezőnek, annak hátráltatása 

esetén saját hatáskörben dönt a további teendőkről. 

 

• Csoportvezető, vagyonőr, rendező 

- aktívan részt vesz a tűzmegelőzésben úgymint: 

 a; közlekedési, menekülési útvonalak szabadon tartása. 

 b; tüzet okozó, vagy tűzveszélyes tevékenység azonnali jelzése a felelős vezetőnek 

- tűz, vagy rendkívüli esemény észlelése esetén azonnal jelzi a felelős vezetőnek és a személyzet 

azonos területen feladatot ellátó tagjainak./szóban és-vagy kommunikációs eszközön/. 

- kiürítés elrendelése esetén higgadtan, de határozottan irányítja a vendégeket. 

- tűz esetén a saját testi épségét nem veszélyeztetve megkezdi - megkísérli a tűz oltását. 

- a gyülekezőhelyre történő megérkezés után társainak és a vendégek meglétét ellenőrzi és hiány 

esetén jelzi a felettesének. 

- a várakozó vendégekkel tartja a kapcsolatot. 

- segíti a kiérkező hatóság munkáját, az általuk kiadott utasításokat végrehajtja. 

 

• Külsős szerződéses vállalkozások, a területen a rendezvénnyel kapcsolatban munkát végző 

munkavállalók 

- a rendezvénnyel kapcsolatban alávetik magukat a rendezvényszervező és rendezvénybiztosító 

felelős személyek utasításainak 

- a Tűzvédelmi Előírásokban és a Biztonsági Tervben meghatározottak alapján végzi munkáját 

- rendkívüli esemény esetén, a munkaterületükön a megközelíthetőséget akadályozó tárgyak 

eltávolítási feladatait ellátják 

- segíti a kiérkező hatóság munkáját, az általuk kiadott utasításokat végrehajtja. 
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Rendkívüli esemény esetén betartandók 
1.  Felfedezés 

 

Észlelésekor, az észlelő hívjon segítséget és amennyiben megítélése szerint, képes a saját élete és 

testi épsége veszélyeztetése nélkül az elhárításra, akkor kezdje meg. 

 

2. Riasztás 

A segítségül hívott személy tartsa szemmel a segítséget kérőt, értesítse a biztonsági személyzetet, 

Riadólánc elindítása a döntéshozókig ➪ döntéshozatali struktúra alapján 

 

Riasztás értékelése 

A rendezvény főszerezője dönt a további teendőkről. 

 

1.  Kiürítés 

Kiürítés megindulása utasítás alapján történhet! 

Kiürítést, a rendezvény főszervezője rendelhet el! 

 

A rendezvényterület kiürítésének esetei: 

 Olyan elemi csapás, vagy időjárási veszélyhelyzet, amely az ott lévők életét, testi épségét 

veszélyezteti/veszélyeztethetné 

 Olyan tömeges rendbontás, súlyosan jogsértő cselekmények, amely a nagyszámú tömeg 

hirtelen mozgásával más résztvevők életét, testi épségét veszélyezteti. 

 Olyan előre nem látható katasztrófa helyzet, amely a rendezvény területén lévő valamely 

objektum, illetve annak tartozékainak (felépítmény, szobor, épület, fa, stb.) olyan irányú mozgása, 

amely személyek életét, testi épségét veszélyezteti. 

 Bombariadó, terrortámadás esetén. 

 

Általános szempontok: 

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

szüneteljen és a kiürítés alatt végéig folyamatos tájékoztatást kell nyújtani (hangosítással és a 

telepített kivetítők segítségével megoldva) a menekülési útirányokról, azok igénybevételének 

lehetőségéről. 

A kiürítés elrendelését követően, a biztosító csoportok segítik a tömeg zavartalan, akadálymentes 

kijutását a területről. 
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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 biztosításvezető felé) az egészségügyi ellátására. 

 

Személyek mentése pánikmentesen: 

 

Rendezvény kiürítésének elrendelése esetén, a területen tartózkodó vendégeket hangosbemondón 

keresztül értesíteni kell a kialakult helyzetről, és fel kell őket szólítani a terület gyors elhagyására. 

 A rendező személyzet azonnal kezdje meg a kiürítés lebonyolítását, és szükség esetén növelje 

meg a kijárat szélességét a gyorsabb kijutás érdekében. 

 A mentés, ill. kiürítés teljes ideje alatt tájékoztatást kell adni a menekülés lehetséges irányairól. 

 Értesítése a katasztrófavédelem képviselőjének, hogy a kimenekítést követően meghatározott 

gyülekezési pontokon a tömeg ellátásra kerüljön 

 Értesítése a Rendőrségnek, hogy a közrendet és a közbiztonságot a rendezvényterületről 

kimenekített személyek esetében biztosítani tudják 

A kiürítés ideje alatt a rendezők kiemelt feladata a mozgásukban korlátozott (gyermek) ill. 

cselekvőképtelen személyek mentésének megsegítése. 
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Kiürítés folyamata 
 

Kijáratok elérése 

Szabadtéren megrendezésre kerülő rendezvény esetén, a veszély helyszínétől való eltávolodás az 

elsődleges feladat. Veszélyeztetett terület színpad és a nézői területen felépítésre kerülő 

installációk és közvetlen környezetük 

 

Gyülekezőhely elérése 

Legyen nyugodt folyamatos mozgással történő.  

 

Várakozás 

A gyülekező helyen történő várakozás során figyelemmel kell kísérni a társak és a vendégek 

pszichés és fizikai állapotát. 

A biztonsági személyzet utasításait be kell tartani! 

 

Hatóság megérkezéséig és megérkezése utáni teendők 

A terület átjárhatóságát, megközelíthetőséget biztosítani kell, a kiérkező hatóság vezetőjét 

tájékoztatni kell a körülményekről. Készen kell állni, az általa meghatározott feladatok 

végrehajtására. 

 

Lokális - a rendezvényterület egy bizonyos pontjára, területi egységére érvényes - kiürítés esetén a 

biztonsági személyzet feladatai: 

a; rendkívüli- kiürítésre okot adó esemény, történés jelentése a felelős rendezvényszervezőnek 

b; utasítás alapján első lépcsőben 

- a területen történő rendezvény tevékenység beszüntetése 

- a terület biztosításának, leürítésének megkezdése, a veszélyforrástól történő eltávolodás 

megkezdése 

- c; második lépcsőben 
- az „azonnal összevonható” állomány helyszínre csoportosítása egy adott biztosítási 

egységen belül 

- a terület biztosítása, akadálymentesítése 

- Végrehajtását a Biztosítás vezető és személyi állománya végzi. 
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Teljes, a rendezvényterület egészére kiterjedő kiürítés esetén, a biztonsági személyzet feladatai: 

a; rendkívüli- kiürítésre okot adó esemény, történés jelentése az felelős rendezvényszervezőnek 

b; utasítás alapján első lépcsőben 

- a területen történő rendezvény tevékenység beszüntetése 

- minden biztosításban résztvevő személy értesítése a kiürítés tényéről és az elsődleges 

menekítési irányról, valamint a gyülekező helyről 

- a vendégek tájékoztatása a kiürítés tényéről, hangosító eszközökkel. 

- Jelentéstétel, a pozíciók elfoglalásáról a Biztosítás vezetőjének 

c; második lépcsőben 
- az eltávolodás megkezdése a Főszervező által meghatározott irányokban  

- Az ürítést végző állományba integrálódnak a leürített területek fix felállítási helyein 

szolgálatot teljesítő biztonsági őrök. 

- A terület leürítését követően, jelentést kell tenni a felelős rendezvényszervezőnek 

- A biztosítást végző állomány a gyülekezőhelyen várakozik további utasításig. 

- Amennyiben a személyi állomány nincs veszélyeztetve a fix és területhatárait biztosító 

állománynak újra el kell foglalnia az eredeti felállítási pozíciókat 

- Az állomány többi része a területhatárok védelmét erősíti meg. 

- Az ürítés végrehajtását, a Biztosítás vezetője és személyi állománya végzi, szükség 
esetén bevonja a területen a rendezvénnyel kapcsolatban munkát végző személyeket 
 

Kríziskommunikáció és Médiatájékoztatás 

Általános szabályok 

 A hivatalos nyilatkozat(ok) jelentik az alapot minden további médiatájékoztatáshoz és a 

különböző feleknek tett nyilatkozatokhoz. A Szervező köteles ragaszkodni ezekhez a 

nyilatkozatokhoz, és kerülni kell a félreértéseket/pletykákat a nyilvánosság irányában. 

 Eligazító ülés a Rendezvény felelős szervezetének (Szervező) sajtó/PR osztálya bevonásával 

a nyilvánosságnak szóló szövegezés/hivatalos nyilatkozat meghatározása érdekében. 

 A nyilatkozatokat a Rendezvény felelős szervezete (Szervező) állítja össze. 

 A beszéd aktualizálása a friss információk alapján történik. 

Műsorvezető/Színpadmester/Speaker/kézi hangosbeszélő 

- Az információ közlőnek, meg kell várnia a felelős szervezőtől érkező utasítást és a 

közlemény maghatározását 

 

 

Nyilatkozatok: 
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 Az első hivatalos nyilatkozat(ok) jelentik az alapot minden további médiatájékoztatáshoz és 

a különböző feleknek tett nyilatkozatokhoz. 

 A rádión keresztül nem folytatunk kommunikációt a balesetről. 

 Senki nem nyilatkozik a médiának, vagy a nyilvánosságnak, a Szervező vagy annak szóvivője 

kivételével. 

 A telefonos interjúk kizárólag a szóvivő hatáskörébe tartoznak. 

A Biztonsági őrök felállítási hely szerinti bontása: 
Tabán 2017 Valton-Sec. Kft. 

Dátum Pozíció Munkaidő Létszám 

május 1. Előőrzés 08:00-14:00 4 

 Színpad front 14:00-22:00 2 

 Színpad jobb 14:00-22:00 1 

 Színpad bal 14:00-22:00 1 

 Bejáratok (alsó-felső) 14:00-22:00 4 

 Fellépő parkoló 14:00-22:00 2 

 Keverőpult 14:00-22:00 1 

 VIP sátor 14:00-22:00 2 

 Külső sátor 14:00-22:00 1 

 Járőr 14:00-22:00 5 

 Csop.vez. 14.00-22:00 1 

Össz     20 fő 

 

A külső körülkerítetlen területeken biztosítást végzők száma MP Hungary Kft. : 20 fő 
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A váltások rendje, szolgálat időrend meghatározása 

Rendezvényes létszám folyamatosan bővül a nap folyamán, az érdelkődők és résztvevők 

érkezésének függvényében lásd táblázat. 

Eligazítás, oktatás rendje 

 

A terület átvételekor mindkét műszak 

a; Biztosításvezetője eligazítja a teljes állományát: 

 terület bejárása, installációk, helyszínek, programok ismertetése 

 általános feladatok ismertetése 

 veszélyforrások ismertetése 

 döntéshozók, döntéshozói struktúra ismertetése 

b; Egységvezetők eligazítják állományukat 

 az adott területre és szolgálati pontra vonatkozó feladatok 

 magatartási szabályok ismertetése 
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Mentési terv 
2017. május 1.  

TABÁN FESZTIVÁL  

 

Helyszín: Budapest I. Kerület Krisztina Krt., Kereszt utca, Czakó utca között elhelyezkedő „Tabán” 

területe. 

Időpont:    2017. május 1. 14.00 órától 23.30 óráig  

 

Mentőegységek:     1 db ESET kocsi 

     1 db Mentőgépkocsi 

 

Időjárás előrejelzés 
Időjárási körülményekre fokozott figyelmet kell fordítani. Az előrejelzések figyelemmel kísérése, a 

tapasztalatok alapján fél óra felkészülési időt biztosít, a szélsőséges körülményekre való 

felkészülésre, ezért a rendezvény szervezője, a www.met.hu időjárás előrejelző és vészjelző 

rendszerét folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezvény ideje alatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Budapest, 2017. március 29. 

 

http://met.hu/

