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Tűzvédelmi előírás a 2014. július 11-12-én tartandó XIX. „Tőserdő Szépe” Tiszavirág
Zenei és Kulturális Fesztivál rendezvény számára

(Galgóczy Zsolt)

A 28/2011, (IX.6.) BM. rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi
Szabályzat (továbbiakban OTSZ) 595 - 598. §. bekezdései a szabadtéri
rendezvényekre ír elő követelményeket.
A bejelenteni kívánt rendezvény:
XIX. ,,Tőserdő Szépe” Tiszavirág Zenei és Kulturális fesztivál
2014. július 11-12. (pótnap július 13. vasárnap)

Az elmúlt évek tapasztalata alapján átlagot vonva a rendezvényeken
előforduló létszámokból a következő nézelődőre lehet számítani (esős napok
kivételével).
Az egész napi tervezett létszám maximum egyidejűleg a I. nap (2014. július
11.-én pénteken) 950 fő, a II. nap (2014. július 12.-én szombaton) 950 fő.
A rendezvény 15h-tól belépős, a délelőtti családi kézműves és egyéb programok
pedig belépő nélküli díjmentesek.

A 28/2011 (IX.6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi
Szabályzat 595 - 598. §. alapján:
235. Szabadtéri rendezvények
595. §

(1) Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetőséget kell
kialakítani, ezeket – napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító –
biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség
számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

(2) Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket a területileg illetékes tűzoltósággal egyeztetett helyen kell elhelyezni. A
jelölések legkisebb mérete legalább 1200 X 600 mm legyen.
(3) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított
terület bármely pontján hallható legyen.
(4) Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztvevőnként 2,5 méter
széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekülési
lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet.
(5) A szabadtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a
rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 30 nappal azt
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tájékoztatás céljából az illetékes tűzoltóságnak megküldeni.

(6) A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák:
a) a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható időpontját,
b) a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát,
c) a szervező megnevezését, címét,
d) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét,
e) a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet képviselőjének nevét,
címét és elérhetőségét,
f) a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzát, a helyszínen elhelyezett sátrak, mobil
árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok, székek feltüntetésével. Indokolt esetben a felállított sátrak alaprajzait. A
rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, ezek méreteit, az oltóvíz szerzési
helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevők
mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat.
g) a résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatait,
h) a tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket,
i) a tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját,
j) a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetőségeit,
k) a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját (iránymutató táblák, irányfények), azok
sötétedést követő megvilágításának lehetőségeit,
l) a tartalék-energiaellátás módját,
m) a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetését, leírását,
n) a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetését, használatának leírását.
(7) A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat.
596. §

(1) A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási létszám
figyelembevételével számítás alapján kell méretezni.
(2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében a területileg illetékes tűzoltóság a rendezvényen résztvevők
biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény
szervezője köteles állni.
(3) A legalább 200 fő résztvevővel tervezett rendezvény megkezdése előtt, illetve alatt a tervezett létszámot
50%-kal meghaladó változásról az illetékes tűzoltóság ügyeletét tájékoztatni kell.
(4) A 10 000 fő résztvevőt meghaladó szabadtéri rendezvények szervezőinek irányítási pontot kell létrehozni,
ahol legalább a rendezvény főszervezője, a rendezvény biztonsági vezetője és a rendőrség, mentők,
katasztrófavédelmi igazgatóság, tűzoltóság intézkedésre jogosult vezetői végeznek irányítói feladatokat, a
kommunikációs lehetőségekről – tömegtájékoztatás – gondoskodnia kell.
(5) A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének menekülési útvonalait,
biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény megkezdése előtt, a rendezvények szünetében és a
rendezvények végén.

597. §

(1) Az ülőhelyekkel tervezett 200 főnél nagyobb befogadóképességű szabadtéri rendezvény csak rögzített
ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani hogy
az útvonalak hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét sem:
a) a széksorok között haladva 15 m,
b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m,
c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m,
d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve
e) bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m.
(2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,05 m, a szektorokat
elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,1 m legyen.
(3) A szabadtéri rendezvényen minden 200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani, akinek feladata a
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résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény
ideje alatt.
(4) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.
(5) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán éghető anyag a területileg illetékes tűzoltóság
hozzájárulásával építhető be, helyezhető el.
(6) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell lenniük a
mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos menekülésére.
598. §

(1) Szabadtéri rendezvényen
a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményű,
b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményű,
c) a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 89 B teljesítményű
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
(2) A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el,
ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják
megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

A 2014. július 11-12./13 napja között megrendezendő rendezvény területén
az alábbi biztonsági intézkedéseket terveztük:
§ (1) Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési
lehetőséget kell kialakítani, ezeket - napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén
világító vagy utánvilágító biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly
módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható
legyen.
3. Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket a területileg illetékes tűzoltósággal egyeztetett helyen kell
elhelyezni. A jelölések legkisebb mérete legalább 1200 X 600 mm legyen.
-

Ezen tűzvédelmi előíráshoz csatolunk egy alaprajzot (1. sz. melléklet), mely a
rendezvény alaprajzát tartalmazza a menekülési irányok feltüntetésével. A
rendezvényhelyszínen 2 darab után világító tábla kerül kihelyezésre, melynek
a mérete 1200 x 600 mm. Az idei fesztiválunkon a színpad mögött lesz egy
nagy teljesítményű aggregátor (zajmentes 3x32A) mely biztosítja a színpadi
hang és fénytechnika stabil illetve tartalék működését. Ezen kívül több kis
teljesítményű aggregátor is lesz a fesztiválon. A nézőteret a menekülési
útvonalat baj esetén reflektorral megvilágítjuk.
4. Szabadtéri rendezvény hangosításét úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára
kialakított terület bármely pontján hallható legyen.

A Rendezvényünk esetében non-stop Galgóczy Zsolt (tel:06-30/370-70-60,
forró drót: 20/519-22-79) illetve pénteken és szombaton 07.11-12-én továbbá
tartalék nap vasárnap 07.13-án Tornyi Gyula (06-70/931-78-00) Kökény
Imre 20/456-9124 katasztrófavédelmi megbízottak teljes hangtechnika illetve
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hangosbeszélő ,,Megafone” segítségével tájékoztatják a vendégeket a
felmerülő veszélyhelyzetekről.
• Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000
résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát,
lehajtót) kell biztosítani. A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet.

Fesztiválunkon lesznek fém és selyem kordonok a délutáni esti beléptetés
miatt. Ezek kialakítása az alábbi módon történik.
Fémkordonok kerítések a Szivárvány utca felöli oldalon melyek több ponton
azonnal szétkapcsolhatók. 40méterenkén 1-1 őr áll mellette és ha esemény
történne, jelzésre akkor azonnal szabaddá tesz 2 helyen 5 + 5 méter
menekülési utat a Szivárvány és a Napsugár utca felé.
A vízpart felé semmilyen kordont nem alkalmazunk.
Az erdő felé a színpaddal egy vonalban pedig selyem kordonok lesznek.
A színpad előtt a szépségverseny zsűrijét és a színpadi fellépőket az esti
időszakban a színpadot 120cm magas fém kordonnal kerítjük le és biztonsági
emberekkel 2+2fő biztosítjuk.
A mozgássérülteknek külön helyet biztosítunk a színpad mellett.

A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a kővetkezőket tartalmazzák:
• a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható időpontját,
• a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát,

• a szervező megnevezését, címét,
• szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét,
• rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet
képviselőjének
nevét, címét és elérhetőségét,

1. A rendezvény megnevezése: XIX. ,,Tőserdő Szépe” Tiszavirág
Zenei és Kulturális Fesztivál
Rendeltetése: Hagyományőrzés, kulturális, gasztronómiai és
zenei fesztivál
Időpontja: 2014. július 11-12. 09:00 - 04:00 óráig
Tartalék nap rossz idő esetére: 2014. július 13. vasárnap
2.

Rendezvény helyszín:
Lakitelek — Tőserdő, Holt-Tisza Part – Rendezvénytér, parkolók

3.

Főszervező: Tőserdőért Alapítvány
6065 Lakitelek Széchenyi krt.48.
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4.

Képviselője: Galgóczy Zsolt Kuratóriumi Elnök
6000 Kecskemét, Vadkörte u.31. telefon: 06-30-370-70-60
e-mail: info@toserdo.hu

a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzét, a helyszínen elhelyezett sátrak,
mobil árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok, székek feltüntetésével. Indokolt esetben a felállított
sátrak alaprajzait A rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat,
ezek méreteit, az oltóvíz szerzési helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat,
a rendezvény helyszínén a résztvevők mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat.
a,

A rendezvény helyszín, és alaprajzát az elhelyezett sátrak, elárusítóhelyek
feltüntetésével csatoljuk a tűzvédelmi előíráshoz az 1. sz. mellékleten.
Csatoljuk még a rendezvény által elfoglalt terület tűzoltó fecskendő helyét,
illetve a mellett található föld feletti tűzcsapot, - mint oltóvíz szerzési helyek
- megjelölésével. A rendezvény területén a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület gépjárműje fogja biztosítani a rendezvény elsődleges
beavatkozását.
A lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai 4 fővel vesznek részt azokban
az időpontokban, amikor a rendezvény szervezői főbb programot
biztosítanak és nagyobb létszám várható, azaz:
2014. július 11. 16.00 órától (befejezés másnap: 04.00 óra)
2014. július 12. 09.00 órától (befejezés másnap: 04.00 óra)
Tartalék pótnap:
2014. július 13. 09.00 órától (befejezés másnap: 04.00 óra)

b,
c,
d,

a résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatait,
a tűz~ és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket,
a tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját,

A Rendezvény esetében felállításra kerülő színpad hangtechnikája a
rendezvény egész területének be hangosítására alkalmas.
Galgóczy Zsolt (tel:06-30/370-70-60, vész esetén 20/519-22-79) és pénteken
szombat vasárnap 07.11-13-án Tornyi Gyula (06-70/931-78-00) és Kökény
Imre 20/456-9124 katasztrófavédelmi megbízottak hangosbeszélő
segítségével tájékoztatják a vendégeket a felmerülő veszélyhelyzetekről.
Tűz, vagy elemi káresemény esetén a hangosbeszélőbe bemondásra kerül,
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hogy „technikai okok miatt kérjük, hagyják el a rendezvény területét”. Ezek
után, miután meggyőződtek a rendezvény szervezői a helyszín teljes, vagy
lokális kiürítéséről, szükség esetén elvégzik az áramtalanítást.
A rendezvényszervezők részéről 14 fő, illetve a helyi polgárőrség részéről 2
fő közreműködésével kerül sor a résztvevők tájékoztatására. A rendezvény
megkezdése előtt a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka
Lakitelek Kis Nándor műszaki szakoktató tűzvédelmi oktatásban részesíti a
rendezvény szervezőit és a polgárőrség tagjait. Ezt egy tűzvédelmi oktatási
naplóban dokumentálják.
A tűz, vagy káresemény jelzése a 105 vagy a 112 tűzoltósági telefonszámon
történik mobiltelefonok segítségével. A tűz oltását pedig a színpadok és a
sátor mellett elhelyezett összesen hat darab 6kg töltetmennyiségű, 34A és
183B oltásteljesítményű poroltó tűzoltó készülékkel lehet megkezdeni.
J) a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetőségeit,

Ezen tűzvédelmi előírás mellékleteként (1. sz. melléklet) csatoljuk a
rendezvény áramellátási térképét, így az áramtalanítási lehetőségek is
megtalálhatóak ezen a rajzos mellékleten. A rendezvényterület teljes
feszültségmentesítéséhez mind a kettő áramtalanító kapcsolót le kell
kapcsolni. Továbbá a főbb programok esetében koncertek és utána a zenés
műsorok idején a színpad hang és fény egy diesel üzemű aggregátorról
működik.
k) a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját (iránymutató táblák, irányfények),
azok sötétedést kővető megvilágításának lehetőségeit,
I) a tartalék-energiaellátás módját,
m) a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetését,
leírását,
n) a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítok ismertetését,

A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak irányait mellékeljük a jelen
tűzvédelmi előíráshoz, a menekülési irányfények pedig utánvilágító
kialakításúak, így egy esetleges áramszünet esetén az utánvilágító jelek
foszforeszkáló kialakításuk miatt fényt bocsájtanak ki, azaz a menekülési
irányokat mutatják.
A tájékoztatásra szolgáló megafon elemes kialakítású, azaz független az
áramellátástól. Továbbá vésztartalékként beállításra kerül egy aggregátor, a
bejáratnál melyről a bejárati világítás üzemeltethető.
A rendezvény a Lakitelek - Tőserdő Holt-Tisza Part Rendezvényterén
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helyezkedik el, ami egy forgalomtól elzárt terület, így gépjármű forgalom
nem zavarja a rendezvényt.
A Rendezvény esetében Galgóczy Zsolt (tel:06-30/370-70-60, vész esetén
20/519-22-79) pénteken szombat vasárnap 07.11-07.13-án Tornyi Gyula (0670/931-78-00) 07.13-án Kökény Imre 20/456-9124 katasztrófavédelmi
megbízottak hangosbeszélő segítségével tájékoztatják a vendégeket a
felmerülő veszélyhelyzetekről.
A szabadtéri rendezvény területén
tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat
(1)

biztosítani

kell

a

A tűzvédelmi előírás mellékleteként csatoljuk a rendezvény által elfoglalt
terület tűzoltó gépjárművekkel megközelíthető útvonalát.
1.§

(1) A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb
látogatási létszám figyelembevételével számítás alapján kell méretezni.
l A helyszín és a tervezett létszám ismeretében a területileg illetékes tűzoltóság a rendezvényen
résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű felügyeletét írhatja elő, melynek
költségét a rendezvény szervezője kőteles állni.
l A legalább 200 fő résztvevővel tervezett rendezvény megkezdése előtt, illetve alatt a
tervezett létszámot 50%-kal meghaladó változásról az illetékes tűzoltóság ügyeletét tájékoztatni
kell.
l A 10 000 fő résztvevőt meghaladó szabadtéri rendezvények szervezőinek irányítási pontot kell
létrehozni, ahol legalább a rendezvény főszervezője, a rendezvény biztonsági vezetője és a rendőrség,
mentők, katasztrófavédelmi igazgatóság, tűzoltóság intézkedésre jogosult vezetői végeznek irányítói
feladatokat, a kommunikációs lehetőségekről - tömegtájékoztatás - gondoskodnia kell.
l A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének menekülési
útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény megkezdése előtt, a
rendezvények szünetében és a rendezvény végén.

Az egész napi tervezett létszám illetve maximum egyidejűleg (2014. július
11.-én) 950 fő, (2014. július 12.-án) 950 fő.
A 3. bekezdés alapján a tervezett létszám 50 %.-al meghaladó változásról a
Tűzoltóság ügyeletét tájékoztatni fogja a főszervező Galgóczy Zsolt (tel:0630/370-70-60, vész esetén forró drót: 20/519-22-79)
A tervezett össz létszám messze nem fogja elérni a 7.000 főt.
§ (1) Az ülőhelyekkel tervezett 200 főnél nagyobb befogadóképességű szabadtéri rendezvény csak rögzített
ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani hogy
az útvonalak hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét sem:
a) a széksorok között haladva 15 m,
b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m,
c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m,
1.
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sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve
j) bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m.
Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,05 m, a szektorokat
elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,1 m legyen.
d)

A rendezvény során elhelyezésre kerül a színpad előtt maximum 50 fő
leültetésére alkalmas ülőhely.
A szabadtéri rendezvényen minden 200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani, akinek feladata a
résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény
ideje alatt. Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.
Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán éghető anyag a területileg illetékes tűzoltóság hozzájárulásával
építhető be, helyezhető el. Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak
kell lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos menekülésére .

A rendezvény maximális várható létszáma főbb időszakban 950 fő, melyre 5
fő biztonsági személyzet biztosítására vagyunk kötelezettek. A főszervező a
csúcs időszakokra (2014. júl. 11-12. 18h-tól 04h-ig) 7 fős biztosítást (és 2fős
tartalék kollégát) rendelt melyet a Hungaro Force & Monitoring Kft. biztosít.
A rendezvényterület kijelölt dohányzóhelyei, illetve a nyílt láng
felhasználásával üzemelő gasztronómiai sátrak tűzvédelmi szempontból
potenciális veszélyforrások, így ellensúlyozó intézkedésként minimum 3 fő
biztonsági személyzetet (Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület)
alkalmazunk.
A fesztivál életerős őrzését a Hungaro-Force & Monitoring Kft, a forgalom
irányítását és a terület kontrolálását a lakiteleki Polgárőrség, a főbb
időszakokban (fent 6. oldalon említett) kiemelten a Tűzijáték idején 2014.
júl.12. szombat 21h50p., a Marhapörkölt főzőverseny idején 2014. júl.12.
09h-12h-ig, a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a fesztivál építésétől
a lebontásáig a főszervező alapítvány kuratóriumi tagjai és külsős személyzet
bonyolítja.
A Tűzijáték a lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője és a fesztivál
főszervezője közös döntése alapján indítható figyelembe véve az időjárási
körülményeket. A tűzijáték idején azt megelőzően 3 órával és azt követően
3órát a Híd lezárásra kerül. A tűzijátékot követően az Önkéntes Tűzoltók a
területet megvizsgálják parázs és egyéb veszélyforrásokat megszüntetik.
A bográcsos főzőversenyt szintén kiemelten felügyeli a lakiteleki Önkéntes
Tűzoltó Egyesület. A helyszín kijelölését úgy határoztuk meg, hogy ne
legyen éghető anyag a közelben és 50 méteren belül legyen tűzoltó gépjármű.
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A szabadtéri rendezvény menekülési útvonalán nyílt lánggal való
megvilágítást nem fogunk alkalmazni, illetve a szabadtéri rendezvények
menekülési útvonalán éghető anyagot nem helyezünk el.
• az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményű, a
vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 89 B teljesítményű tűzoltó készüléket kell
készenlétben tartani.
A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését
rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések
nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

A rendezvény területén adott egy 14,33 x 8,84 méter alapterületű szabadtéri
beton színpad, amely mögött helyezkedik el a rendezvényszervezők sátra és
az aggregátor. Ezek védelme érdekében 4 darab 6 kg-os 34A és 183B
oltásteljesítményű poroltót fogunk biztosítani.
A rendezvény helyszínrajza, térképe, az említett tárgyak és jellegzetességek
jelölése megtalálható az 1. sz. mellékleten.
0

Kiegészítés:

A kiállító pavilonok tűzoltó készülékeinek a biztosításáról továbbá a nyílt
lángot használó konyhák esetén a gázpalack, vagy szilárd tüzelő anyag
tárolásáról, felhasználásáról is a bérleti szerződés alapján a bérlőnek kell
gondoskodni, azt szakszerűen üzemeltetni, tárolni. A kitelepülő vállalkozókat
működésüket megelőzően és közben Galgóczy Zsolt és az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület képviselője Kis Nándor ellenőrzi a Tűzvédelmi előírások
betartását.
A nyílt lánggal üzemelő gasztronómiai standok üzemelésének a feltétele,
hogy a tűzvédelmi előírás mellékletét kitöltsék, melynek címe „nyilatkozat
alkalomszerű
tűzveszélyes
tevékenység
végzésével
kapcsolatos
feltételekről”.
A tűzoltás taktikai szempontokat figyelembe véve a gasztronómiai
pavilonokat próbáltuk egy helyre csoportosítani, ezáltal az összes
gasztronómiai sátor konyha megközelíthető közvetlenül tűzoltó
fecskendővel, mivel a tűzoltási felvonulási terület mellett helyezkednek el.
Ha a rendezvény ideje alatt a tűzgyújtási tilalom érvényben van, akkor a
rendezvény kiemelt pontjain az erdősáv mellett több helyen fém hordókban
vizet helyezünk el. „ .... égő cigarettát, és dohány neműt ne dobjanak el, azt
minden esetben oltsák el. ...”) Mivel a rendezvény nagy alapterületen
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helyezkedik el, nem látjuk biztosíthatónak a dohányzási tilalom betartatását.
Az esetleges tűzesetek megelőzése érdekében preventív, megelőző jelleggel
ésszerűnek találtuk a kijelölt dohányzóhelyek kialakítását. Ha 2014-ben is
elrendelik a fentieket akkor azt a szervezőség figyelembe fogja venni.
A biztonság fokozása érdekében az alábbi ellensúlyozó intézkedéseket
ajánljuk fel:
•
dohányzóhelyek kijelölése a Holt - Tisza, és az út közötti
területen.
•
a kijelölt dohányzóhelyeket a szárazság ellen előre alaposan
fellocsoljuk, ezáltal megakadályozhatjuk a leeső parázs által okozott
tüzet,
•
a cigaretták eloltására vízzel és homokkal teli gyűjtő
edényzeteket alkalmazunk, ezáltal garantáljuk a csikkek biztonságos,
és 100 százalékos eloltását.
•
a kijelölt dohányzóhelyeket, és a nyílt lángot használó
gasztronómiai sátrakat külön felügyeltetjük.
Ezen ellensúlyozó intézkedések nem ellentmondóak az érvényben lévő
tűzgyújtási tilalommal, figyelembe véve annak pontjait.
A rendezvény napjain egyszerre egy időben 1000 fő alatti létszám várható,
illetve a 23090/-I/2012 ügyiratszámú állásfoglalás alapján jelen rendezvény
nem tartozik a 23/2011 (III.8.) Kormányrendelet hatálya alá. Az idei esemény a
tavaly júliusban tizennyolcadszor is megtartott Tőserdő Szépe Fesztivál,
elsősorban a hölgyek szépségversenyéről, dj-k és zenekarok bemutatkozásáról
és tartalmas családi kulturális és szórakoztató értékekben gazdag rendezvény
folytatása. A rendezvény két napja alatt a szépségverseny és a zene lesz
főszerepben. Ezek alapján és 18 éves tapasztalataink szerint a fesztivált látogató
célközönség nagyrészt a családos emberek közül kerülnek ki, hiszen a
kézműves foglalkozástól a főzőversenyen át sokrétű programot kínálunk.
Véleményünk szerint a családosok, gyerekek, hagyományőrzők, kézművesek, a
zenés programok nem hordoznak akkora kockázatot, mint csupán az egyszerű
szórakoztatás kedvéért létrejött, zene és táncközpontú fiataloknak szóló
rendezvények, mint pl. a Sziget fesztivál. Továbbá nagyon sok
törzsközönségünk és nagy létszámú technikai stábunk van, akik velünk együtt
óvják a terület szépségét és állagát.

11 | O l d a l :

Tűzvédelmi előírás a 2014. július 11-12-én tartandó XIX. „Tőserdő Szépe” Tiszavirág
Zenei és Kulturális Fesztivál rendezvény számára

Kelt: Kecskemét, 2014.május 25.
Galgóczy Zsolt
Tőserdőért Alapítvány
Kuratóriumi Elnöke
Fontosabb telefonszámok,
az együttműködő szervek, vezetők jegyzéke
Városi Rendőrkapitányság:........................................................................107; 484-684
Tiszakécskei Rendőrörs.......................................................................................441-155
BKM-I KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG:..........................................................502-010
FARKASNÉ FAZEKAS MÁRIA MK. PV. ŐRNAGY KIRENDELTSÉG VEZETŐ.....................20/339-1579
KECSKEMÉT HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG:..............................................................105; 502-810
LAKITELEKI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET...................................................0670/9770586
Tiszakécske Ökormányzati Tűzoltó Parancsnokság……………………
76/441-015
Hivatásos Tűzoltóság Kiskunfélegyháza ………………………………… 76/461-605
Mobilról 105-ös 112 szám

BKM-i Önkormányzat Kórháza:........................................................................516-700
Országos Mentőszolgálat Kecskeméti Központja:....................................104; 486-511
Felnőtt házi orvosi ügyelet:(76/441-435)..................................................0620/9157-063
Tőserdőért Alapítvány.:Galgóczy Zsolt.................................................0630/370-70-60
Tőserdőért Alapítvány:Galgóczy Zsolt-Baranyai János......................0620/519-22-79
Polgárőrség Madari Róbert......................................................................0630/621-0063
PMH. Tanyagondnok
Tóth Ferenc................................................................................................0670/931-7828
Tornyi Gyula..............................................................................................0670/931-7800
Kökény Imre……………………………………………………………..0620/456-9124
Kis Nándor Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó egyesület…………………….0670/9770586
Hungaro-Force & Monitoring Kft rendezvény biztosítása
Deák Attila ………………………………………………………………0620/91-53-486
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