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BIZTONSÁGI TERV 

Tabáni Fesztivál blues-rock koncert 

2019. május 1 
Helyszín: 

1012 Budapest, Tabán Park (hrsz: 6112) 

 

A rendezvényfelelős szervezete: 

A rendezvényfelelős szervezete: 

Budavári Művelődési Ház (1011 Budapest, Bem rakpart 6.)  

Rózsa Records Kft. (1103. Budapest, Gergely u. 110.)  

 

A rendezvény biztonságáért felelős szervezet: 

Színpad és körülkerített területek Valton-Sec Kft. 

Körülkerítetlen területek MP Hungary Kft.  

 

A rendezvény programja külön kerül megjelenítésre 

 

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. 
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Belépés – beléptetés 

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 

Ruházat: szúrópróba szerűen, vagy ha a csoportvezető úgy ítéli meg 

 

Személy és vagyonőr feladata az ellenőrzés során: 

- 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 maximális befogadóképességet 

• 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 biztonsági szempontú értékelése 

Bárki számára szabadon látogatható, ingyenes rendezvény. Jellege koncert. 

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

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. 

 

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 döntéshozatali struktúra 

 

FELELŐS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ – legfelső döntéshozó 

▲ 

BIZTOSÍTÁSVEZETŐ 

▲ 

CSOPORTVEZETŐ 

▲ 

VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY – BIZTONSÁGI ŐR 

 

Biztonsági személyzet tevékenysége 

 

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 
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• 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) 

 

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 esetén betartandók 

Felfedezés 

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

élete és testi épsége veszélyeztetése nélkül az elhárításra, akkor kezdje meg. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

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. 

 

Mentési terv 

 

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

„Tabán” területe. 

Időpont:    2019. 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. 

 

http://met.hu/
http://met.hu/

