
1 

 

 

 

VADEX Mezőföldi Zrt. 
Sárvíz-Völgye Erdészeti-, Vadászati-, és 

Ökoturisztikai Központ 

Soponya 

 

 

 

 

BIZTONSÁGI TERV 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

2022. szeptember 3. 

 

 

 

 



2 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 
 

I. RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE, HELYSZÍNE ______________________ 3 

II. RENDEZVÉNY KEZDETE, VÉGE ________________________________ 3 

III. FELELŐS RENDEZŐ NEVE _____________________________________ 3 

IV. IRÁNYÍTÁSI, DÖNTÉSI JOGKÖRREL MEGBÍZOTT VEZETŐK ____ 3 

V. BIZTONSÁGI TERVET ÖSSZEÁLLÍTOTTA _______________________ 3 

VI. RENDEZVÉNY PROGRAMJA ___________________________________ 4 

VII. HELYSZÍN LEÍRÁSA __________________________________________ 5 

VIII. RENDEZVÉNY VÁRHATÓ LÁTOGATOTTSÁG (befogadóképesség, 

belépés-kilépés) ____________________________________________________ 5 

IX. A RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁSA (biztonsági személyzet létszáma, 

feladata, látogatok szállítása) _________________________________________ 6 

X.  EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ____________________________________ 10 

XI. METEORÓGIAI FELÜGYELET _________________________________ 10 

XII. KIÜRÍTÉSI MENEKÍTÉSI TERV (Irányítási feladatok: viharos időjárás, 

baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére), ______________________ 11 

XIII. RENDEZVÉNY KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐ ÉS AZT ESETLEGESEN 

VESZÉLYEZTETŐ LÉTESÍTMÉNYEK, TÁRGYAK __________________ 13 

XIV. RENDEZVÉNY TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA _________________ 13 

XV. RENDEZVÉNY TÉRKÉPE (Alaprajz) ____________________________ 19 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE, HELYSZÍNE, SZERVEZŐJE 

 

Rendezvény megnevezése: 
XV. NEMZETKÖZI VADGASZTRONÓMIAI 

FESZTIVÁL ÉS FEJÉR MEGYEI VADÁSZNAP 

  

Rendezvény helyszíne: 
SOPONYAI SÁRVÍZ - VÖLGYE ERDÉSZETI-, 

VADÁSZATI-, ÉS ÖKOTURISZTIKAI KÖZPONT 

 

Rendezvény szervezője: VADEX Mezőföldi Erdő és Vadgazdálkodási Zrt. 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u.1. 

 

II. RENDEZVÉNY KEZDETE, VÉGE 
 

Kezdete: 

 

2022. szeptember 3. 

  6:00 óra 

Befejezése: 

 

2022. szeptember 3.   

19:00 óra 

 

III. RENDEZVÉNYÉRT FELELŐS VEZETŐ 
 

Neve: Majoros Gábor 

Munkaköre: Vezérigazgató. 

Elérhetősége: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.  

 

IV. ÍRÁNYÍTÁSSAL, DÖNTÉSI JOGKÖRREL MEGBIZOTT VEZETŐK 
 

Neve: Tóth Károly  

Munkaköre: Termelési vezérigazgató-helyettes  

Elérhetősége: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.  

Neve: Kálmán-Tóth Anna  

Munkaköre: Közjóléti és turisztikai ágazati igazgató  

Elérhetősége: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.  

 

V. BIZTONSÁGI TERVET ÖSSZEÁLLÍTOTTA 
 

Neve: PorterGold Kft., Pőcze Endre ügyvezető 

Elérhetősége: 8151 Szabadbattyán, zártkert hrsz. 4214/1.  
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VI. RENDEZVÉNY PROGRAMJA, KÍSÉRŐ ESEMÉNYEI 
 

 

 

6:00 Kapunyitás, főzőcsapatok érkezése 

7:30 – 08:00 Főzőverseny - Vadhússorsolás 

8:00 – 09:00 Honvéd Zenekar 

9:30 Megnyitó Ünnepség 

 

9:35 – 11:15 MEGYEI VADÁSZNAP: 

9:35 Méhes Dóra (Országos Magyar Vadászkamara) megnyitója, 

 Bakony kürtegyesület – nyitó szignál 

9:45 Majoros Gábor köszöntője 

9:55 Zászlós Tibor köszöntője 

10:05 Dr. Molnár Krisztián köszöntője 

10:15 dr. Jámbor László köszöntője 

10:25 Nagy István köszöntője 

10:30 Vadásznapi kitűntetések átadása (Méhes Lajos) 

11:00 Vadásznapi áldás (Mészáros János Atya) 

11:10 Bakony kürtegyesület – záró szignál 

11:15 Teríték elszállítása 

 

11:15 – 11:45 Camelot kutyaiskola – Agility 

11:30 – 12:00 Balaton táncegyüttes 

11:45 – 12:30 Állati jó bemutató 

12:30 – 13:00 Camelot kutyaiskola – Agility 

13:00 – 13:30 Fricska néptáncegyüttes 

13:30 – 14:15 Állati jó bemutató 

14:00 – 15:00 The Blackbirds – Beatles tribute band 

15:00 – 16:00 Timbersport bemutató 

16:00 – 17:00 Konyha zenekar 

17:00 – 18:00 Eredményhirdetés (főzőverseny) 

18:30 Rendezvényzárás 

 

Kapcsolódó rendezvények: 

terepjáró bemutató és tesztvezetés 

trófeabemutató 

erdei iskolai foglalkozás 

Muray Galéria: Festménykiállítás 

Preparátor kiállítás - Sipos György 

Egész nap látványos vadgasztronómiai bemutatók  
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VII. HELYSZÍN LEÍRÁSA 
 

A Rendezvény a VADEX Zrt. tulajdonában / kezelésében lévő Soponya 0214/1 hrsz.-ú Soponyai 

Sárvíz-Völgye Erdészeti-, Vadászati-, és Ökoturisztikai Központ és Vadászház körül lévő parkban, 

szabadtéren kerül megrendezésre, mely Soponya községtől kb. 1,5 km –re található. Ez a 1,98 ha 

nagyságú (nagyobbrészt kivett, kisebb részben gyep, szántó) területet erdő vesz körül.  

 

 

VIII. RENDEZVÉNY VÁRHATÓ LÁTOGATOTTSÁGA  
 

AZ ÉRDEKLŐDŐK, A SZINPADI SZEREPLŐK, A VERSENYEKRE BENEVEZETTEK, A 

SZERVEZŐK LÉTSZÁMA, GÉPJÁRMŰVEK VÁRHATÓ SZÁMA 
(befogadóképesség, belépés-kilépés)  
 

A Fesztiválra látogatók várható összlétszáma, a rendezőkkel, a színpadi szereplőkkel, a versenyre 

benevezett főzőkkel együtt nem éri el az 5000 főt.  

 

- A főzőcsapatok száma: 60 (1 csapat 5 főből áll); a főzőcsapatok becsült gépjármű száma: 

120 db gépjármű 

- Fellépők várható száma 200 fő; a becsült gépjármű szám: 40 db gépjármű + 2 db busz 

- Sajtó, VIP vendégek várható száma: 150 fő + becsült gépjármű száma: 100 db 

- Szervezők, lebonyolítók száma 50 fő, a forgalomirányítók, őrző-védő szolgálatot ellátok 

száma: 33 fő 

- A látogatók, érdeklődők becsült gépjárműveinek száma: 500-600 db gépjármű. 

 

A terület befogadóképessége: 

- A rendezvény maximális látogatói létszáma: egy időben 4200 

főnél többen nem tartózkodnak a helyszínen. 

- maximális gépjármű mennyiség: 1000 db, ebből 10 db autóbusz 

 

A rendezvényre történő belépés és eltávozás:  

- A PorterGold Kft., ügyvezetője, Pőcze Endre által megbízott 

személyek vezetik a ki- és belépők számát, akik (3.Pont) a 

Vadászház bekötőút sarok főbejáratánál engedik, illetve 

irányítják a forgalmat. Az egyidejű 4000 fő létszám átlépése 

esetén azonnal értesítik a főszervezőt, majd ezután folyamatosan 

jelentenek a létszám alakulásáról. Egyidejű 4200 fő létszám 

elérése esetén, további belépést megtiltja.   
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IX. A RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁSA  

(biztonsági személyzet létszáma, feladata, látogatok szállítása) 
 

1. PARKOLÁS, ŐRZÉS  
 

A közlekedés zavartalanságát és a parkolást biztosító, a közbiztonság (őrző- védő) feladatok 

ellátásaA rendezvény biztonsági szolgálatának irányítója, aki a VADEX Zrt. személyzetének 

munkáját is koordinálja, a PorterGold Kft. Működési engedélyének száma: 07010-822/6758-2/2, 

létszáma 33 fő, vezető. Pőcze Endre ügyvezető, 06703147484, rendezvényszervező, 

engedélyszáma: FEJ/2018/5/27. A forgalomirányítók illetve a veszélyhelyzetben a látogatók 

helyszínről való elirányításában közreműködők listája:  

 

   Ellenőrzőpontok 

Létszám 

(fő) 

1 Soponya – Malom-csatorna 2 

2 P1 parkoló 4 

3 Bekötő sarok-és a 3.-4. között 2 

4 Gáznyiladék Aba 1 

5 Kisvasúti töltés Aba 1 

6 Y elágazás 2 

7 Pénztárak 2 

8 Beléptető kapu - főbejárat 2 

9 P3 elágazás 1 

10 Nagynyiladék  1 

11 VIP Parkoló 1 

12 Ökocentrum 1 

13 VIP parkoló, kiemelt 2 

14 Horgásztó út  1 

15 Központi terület 1 

16 Színpadi kereszteződés 2 

17 Állatsimogató 1 

18 Vadaskerti kapu 1 

19 VIP fogadás 1 

20 P7 parkoló 1 

21 Vadászbolt- fegyverbemutató sátor 1 

 „Mobil ember” 2 

   Összesen: 33 

 

A rendezvény biztosításában közreműködő munkatársak PorterGold Kft. őrző-védő szolgálatot 

teljesítő munkatársai) oktatásban részesülnek. Minden személy kézhez kapja a Biztonsági Tervet, 

mint utasítást, mely részletesen tartalmazza a felállított ellenőrzőpontokon lévő személyek feladatait 

és elérhetőségét. Továbbá kioktatásra kerülnek a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésére, vagy 

az esetlegesen kialakult vészhelyzetekben való közreműködésre, forgalomterelésre.  

Az egyes ellenőrző pontokon a biztonságért, a rend fenntartásáért PorterGold Kft. munkatársai a 

felelősek, akik így jogosultak utasítást adni a VADEX Zrt. dolgozóinak. 

Tartalék parkoló: „Kis P1 és a Széles-csapás. 
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A rendezvény alatti éjszakai őrzést a PorterGold Kft. biztonsági őrei végzik. 2022.08.31-

2022.09.04. között. 

Feladatok: 

 A gépjárművek beléptetése, gépkocsik beterelése a kijelölt parkolókba 

(belépés 06.00 órától), a forgalomirányítás, a parkolás segítése 

 A főzőcsapatok és árusok autóinak kiterelése a parkolókba (8.00 óráig el 

kell hagyniuk autóikkal a terepet) 

 kijelölt helyeken megfigyelőpontok kialakítása és folyamatos biztosítása a 

VII. pontban lévő Forgalomirányítási - biztonsági térkép alapján 

 Veszélyhelyzetben a látogatók helyszínről történő elirányítása, a 

rendezvény területének kiürítése (lásd: kiürítési, menekítési terv.) 

 Éjszakai őrzés, a rendezvény kiállított eszközeinek védelme 

 a kisvonat közlekedésének koordinálása, a P1 és pénztár közti szakaszolás, 

(egyirányúsítás feloldása a kisvonat számára) 

 forgalomszámlálás (látogatói létszám) 
 

 

 

LÁTOGATÓK SZÁLLÍTÁSA 

 

Felelős vezető:              Kálmán-Tóth Anna 

Rendezők:    Kálmán Kristóf 

Feladat:                                             Vonat pályájának, fordulónak kijelölése és kiszalagozása 
A látogatók szállítását, kényelmesebb bejutását a P1 parkolótól a pénztárig, majd távozáskor onnan 

vissza egy gumikerekes kisvonat segíti. A területen a vonat reggel 8-tól 16 óráig üzemel. A vonat 

maximális befogadóképessége 56 fő, melyen a személyek csak ülve utazhatnak. A vonat az előírt 

útvonalon, a biztonsági szabályok betartásával, max. 25 km/óra sebességgel közlekedhet. A 

kisvonat balesetmentes üzemeltetéséért a vonat vezetője felelős. A kisvonat közlekedését, szabad 

haladását, fordulását az útvonalára beosztott biztonsági személyzet irányítja és segíti. 

 

Őrzés-védelmi- , biztonsági-, forgalomirányítási  feladatmeghatározás  
 

1. Pont. Malom csatorna sarok. Útbaigazítás, az Aba-Soponya összekötő út mentén és a 

csatorna partján a parkolás megakadályozása. Csatorna partján és környezetében minden 

jellegű belépés megakadályozása. Vészhelyzet esetén: Kizárólag Soponya irányába engedi 

és tereli a közlekedőket. Segíti és tájékoztatja a mentésben résztvevő személyeket. 

 

2. Pont. P1-es parkoló. Az érkező látogatók autóinak megállítása, parkolóba terelése, VIP és a 

rendezvényen szereplők, valamint az Abára közlekedők tovább engedése. A kisvonat 

közlekedésének koordinálása, a P1 és pénztár közti szakaszolás, (egyirányúsítás feloldása a 

kisvonat számára). További feladat: rendezett parkolás irányítása, későbbiekben a parkoló 

autók felügyelete-őrzése.  Vészhelyzet esetén: parkoló lezárása, menekülők irányítása 

kizárólag Soponya irányába.  Segíteni és tájékoztatni a mentésben résztvevő személyeket.  
 

3.  Pont. Vadászház bekötőút sarok. Az Aba irányából érkező látogatók autóinak tovább 

küldése a P1 parkoló irányába. VIP és a rendezvényen szereplők, versenyzők beengedése, a 

bekötőút egyirányúsítása a rendezvény központi területe irányába 6.00-17.00 óra között 

(kivétel vészhelyzet, busz, mentő, tűzoltó, rendőrség kisvonat). Vészhelyzet esetén Soponya 

és Aba irányába terelni a menekülőket. Segíteni és tájékoztatni a mentésben résztvevő 

személyeket. 
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4. Pont. Gáznyiladék és Abára vezető út. A bekötőút egyirányúsítása a Soponya-Aba országút 

felé, a nyiladékon és környezetében a minden jellegű belépés megakadályozása (kivéve 

Timbersports teherautó), útszéli parkolás megakadályozása, tájékoztatás. Vészhelyzet esetén 

kizárólag Aba irányába engedni és terelni a menekülőket. Segíteni és tájékoztatni a 

mentésben résztvevő személyeket. 
 

5.  Pont. Kisvasúti töltés. A nyiladékon és környezetében a minden jellegű belépés 

megakadályozása, útszéli parkolás megakadályozása, tájékoztatás. Vészhelyzet esetén 

kinyitja a kaput és kizárólag Aba irányába engedni és terelni a menekülőket. Segíteni és 

tájékoztatni a mentésben résztvevő személyeket. 
 

6.  Pont. Y elágazás. Az érkező vendégek részvételüknek, státuszuknak megfelelő pénztárhoz 

irányítása, tájékoztatása. Vészhelyzet esetén terelni a menekülőket a bekötőút irányába. 

Segíteni és tájékoztatni a mentésben résztvevő személyeket.  
 

7.  Pont. Pénztárak. Felügyelni kell a pénztár sátrak közvetlen területét, Kiemelt figyelemmel 

őrizni az ott elhelyezett pénzkazettákat és a dolgozók értékeit. A kisvonat közlekedésének 

koordinálása, a P1 és pénztár közti szakaszolás, (egyirányúsítás feloldása a kisvonat és a 

buszok számára). Vészhelyzet esetén terelni a menekülőket a bekötőút irányába. Segíteni és 

tájékoztatja a mentésben résztvevő személyeket.  
 

8.  Pont. Beléptető kapu. Feladata: a VIP és a rendezvényen résztvevő vendégek tovább 

irányítása. A belépők jogosultságának ellenőrzése, csuklószalag megfelelő elhelyezésének 

ellenőrzése (nem levehető). Tájékoztatás az újbóli belépésre jogosultságról (sértetlen 

karszalag esetén). Csak a kitűzővel rendelkező szervezők léphetnek be karszalag nélkül. 

Vészhelyzet esetén tereli a menekülőket a bekötőút irányába. Segíteni és tájékoztatni a 

mentésben résztvevő személyeket. 
 

9.  Pont. P3 parkoló elágazás. Felhívni a vásározók és főzők figyelmét a rendezvény területének 

elhagyására kipakolás után, legkésőbb 8.00 óráig. Irányítani a buszok, nagyméretű 

gépjárművek közlekedését a 16-os ponton lévő rendezővel egyeztetve. Irányítani a P3 

parkoló rendezett parkolását, a mozgássérültek parkolásának irányítása a kijelölt területen, 

a bekötőút mindkét oldalán a 10-es pontig, a későbbiekben felügyelni-őrizni az ott parkoló 

gépjárműveket. Vészhelyzet esetén: parkoló lezárása, menekülők irányítása kizárólag a 

pénztár-bejárat irányába. Segíteni és tájékoztatni a mentésben résztvevő személyeket. 
 

10.  Pont. Nagynyiladék. Feladata: irányítani a P3 parkoló felé eső részének rendezett parkolását 

(kizárólag a rendezők, résztvevők, szereplők számára), későbbiekben felügyelni-őrizni az 

ott parkoló gépjárműveket, forgalomirányítás: az érkező gépjárművek továbbküldése a 4. 

pont felé, egyirányúsítás fenntartása. Vészhelyzet esetén: a menekülőket irányítani kizárólag 

a kerékpárút és a gáznyiladék irányába. Segíteni és tájékoztatni a mentésben résztvevő 

személyeket. 
 

11. Pont. P5 VIP parkoló. A 10. pont irányába történő mozgás egyirányúsítása, megakadályozza 

az utakon történő parkolást. A P5 parkolóban irányítja a rendezett parkolást, ellátja az autók 

őrzését. Vészhelyzet esetén a menekülők irányítása a gáznyiladék és kerékpárút irányába. 

Segíti és tájékoztatja a mentésben résztvevő személyeket. 
 

 12. Pont. Ökocentrum: Műtárgyak, műalkotások folyamatos őrzése, a terület csak váltóember 

biztosítása mellett hagyható el. Őrzésre átvett képek külön átadás-átvételi jegyzőkönyv 

alapján. Vészhelyzet esetén terelni a menekülőket kizárólag az Aba-Soponyai út irányába. 

Segíteni és tájékoztatni a mentésben résztvevő személyeket. 
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13. Pont. A VIP vendégek autóinak kijelölt helyen történő parkoltatása és őrzése. A VIP 

vendégek autóinak tovább irányítása a horgásztó irányába. Megakadályozni a vadászház 

körüli utakon történő parkolást. Vészhelyzet esetén a menekülők irányítása a horgásztó és 

vagy a kerékpárút és gáznyiladék irányába. Segíteni és tájékoztatni a mentésben résztvevő 

személyeket. 
 

14. Pont. Feladata: Forgalomirányítás: (tesztvezetés), az autóbuszok és a VIP vendégek autóinak 

egy oldalon parkoltatása, őrzése. Vészhelyzet esetén parkoló lezárása és a menekülők 

terelése a horgásztó irányába. Segíteni és tájékoztatni a mentésben résztvevő személyeket. 
 

15. Pont. Központi terület. Feladata: A vásározók és főzőversenyen résztvevők autóinak 

kiterelése a P2-es parkolóba. A szabad gyalogos és gépjármű mozgás fenntartása, 

megakadályozni az utakon történő parkolást.  A mentőautó és a tűzoltóautó helyének 

biztosítása, a buszok parkolásának irányítása. Vészhelyzet estén terelni a menekülőket a 

főzőtérről a bejárat irányába, a színpad előtti térről a menekülők terelése a bejárat vagy az 

állatsimogató irányába. Segíteni és tájékoztatni a mentésben résztvevő személyeket. 
 

16. Pont. Színpad kereszteződés. Feladata: forgalomirányítás: a főbejárat felé történő és 8.00 óra 

után a színpad előtti gépjárműmozgás megakadályozása, segíteni és irányítani a VIP és 

szereplők autóinak közlekedését. Megakadályozni az utakon történő parkolást. Vészhelyzet 

esetén terelni a menekülőket kizárólag a bejárat és az állatsimogató irányába. Segíteni és 

tájékoztatni a mentésben résztvevő személyeket. 
 

17. Pont. Állatsimogató. Feladata: a nyiladékon és környezetében a minden jellegű belépés 

megakadályozása. Vészhelyzet esetén terelni a menekülőket kizárólag az Aba-Soponyai út 

irányába. Segíteni és tájékoztatni a mentésben résztvevő személyeket. 
 

18. Pont: Vadaskerti kapu. A kapun és környezetében a minden jellegű belépés 

megakadályozása. Vészhelyzet esetén kinyitja a kapukat, és tereli a menekülőket kizárólag 

a Sárkeresztúr-Káloz út irányába. Segíti és tájékoztatja a mentésben résztvevő személyeket. 

 

19. Pont: VIP fogadás helyszínének biztosítása. Vészhelyzet esetén terelni a menekülőket 

kizárólag az Aba-Soponyai út irányába. Segíteni és tájékoztatni a mentésben résztvevő 

személyeket. 

 

20. Pont: P7 VADEX parkoló: a parkolási rend fenntartása, a parkolás összehangolása a 

terepjáró tesztvezetéssel, programmal, a gyalogos közlekedés felügyelete. Vészhelyzet 

esetén terelni a menekülőket kizárólag az Aba-Soponyai út irányába. Segíteni és tájékoztatni 

a mentésben résztvevő személyeket. 

 

21. Pont: Vadászbolt és fegyverbemutató sátor: a lőfegyverekre, mint biztonsági szempontból 

kiemelt jelentőségű eszközökre tekintettel a vadászbolt és környékének felügyelete, illetve 

a rendbontás, illetéktelen beavatkozás megelőzése. Vészhelyzet esetén terelni a 

menekülőket kizárólag az Aba-Soponyai út irányába. Segíteni és tájékoztatni a mentésben 

résztvevő személyeket. 

 

„Mobil csapat”: feladata az egyes ellenőrző pontokra beosztott személyek felváltása, 

folyamatos járőrözés, rendfenntartás. Kiemelt feladat a reggeli órákban az egyirányú 

közlekedés koordinálása, VIP fogadás zavartalanságának fenntartása, illetéktelen parkolás 

felszámolása. 

 

A rendezvény alatti éjszakai őrzést a PorterGold Kft. biztonsági őrei végzik. 
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A látogatók szállítását, kényelmesebb bejutását a P2 parkolótól a pénztárig, majd távozáskor onnan 

vissza egy gumikerekes kisvonat segíti. A területen a vonat reggel 8-tól 16 óráig üzemel. A vonat 

maximális befogadóképessége 56 fő, melyen a személyek csak ülve utazhatnak. A vonat az előírt 

útvonalon, a biztonsági szabályok betartásával, max. 25 km/óra sebességgel közlekedhet. A 

kisvonat balesetmentes üzemeltetéséért a vonat vezetője felelős. A kisvonat közlekedését, szabad 

haladását, fordulását az útvonalára beosztott biztonsági személyzet irányítja és segíti. A pénztártól 

kifelé történő mozgáskor az egyirányúsítást fel kell oldani, és szakaszolni a bevezető utat. 

Amennyiben mindezek ellenére a kisvonattal szemben gépjármű érkezik, akkor az utóbbinak kell a 

rézsűs padkára (balra) kitérnie. 

 

 

 

X. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
 
Az egészségügyi-, mentési- és elsősegély-nyújtási feladatok meghatározása a veszélyforrások és a 

várható létszám függvényében: 
 

EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁS 

 

Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Fejér megye 

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 5. 

Kapcsolattartó Imre Tünde  

 

2022. szeptember 3.-án 6:00 - 19:00 óra között 1 db Esetkocsi és 1 db Mentőautó megfelelő 

szakképzett személyzettel és felszereléssel biztosítja a helyszín egészségügyi ellátását. 

 

 

Ivóvíz ellátás:  A területen lévő fúrt kútból üzemeltetett 5 db csapból ivóvíz 

biztosított 
  

Nyitott szín alatt:   1 db mosogató  
 

Mobil WC szabadtéri elhelyezés:      20 db kézmosóval ellátott mobil WC   

2 db VIP WC - a színpadhoz 

1 db mozgássérült WC  

1 db mobil pelenkázó 

2 db mobil kézmosó 

 

Fertőtlenítés: 1 db érintésmentes mobil kézfertőtlenítő állvány 

 

 

 

XI. METEOROLÓGIAI ÜGYELET 
A veszélyes időjárási hatások következtében előálló katasztrófa helyzetek megelőzésére. 
 

Kapcsolattartó:  Molnár Lajos  
   

Feladatok: 

 Folyamatos meteorológiai előrejelzés figyelése  

 Azonnali telefonos tájékoztatás veszélyes időjárási hatások előrejelzéséről 
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XII. KIÜRÍTÉSI, MENEKÍTÉSI TERV (Irányítási feladatok: viharos 

időjárás, baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére)  

 

A Rendezvényen a menekülési útirányokat nem után világítós, min. 1200 x 600 mm nagyságú 

menekülési biztonsági jelekkel ellátott táblák kerülnek kihelyezésre úgy, hogy a Fesztivál bármely 

pontjáról legalább egy tábla látható legyen. 

A rendezvény lebonyolításában részt vevő személyek – mind a VADEX Zrt. alkalmazottai, mind a 

külső munkatársak – kötelesek a rendezvénnyel kapcsolatos körülmények, nem várt események, 

fennakadások, problémák figyelemmel kísérésére, és megoldására.  

Amennyiben az esetlegesen tapasztalt anomáliát nem képesek megoldani, kötelesek a rendezvény 

katasztrófavédelmi elhárításáért felelős személyt, Tóth Károlyt személyesen, vagy telefonon 

haladéktalanul értesíteni.  

A kialakult helyzet függvényében a beavatkozásokról, szükséges intézkedéséről, vagy a rendezvény 

esetleges felfüggesztéséről a rendezvényért felelős személy, Majoros Gábor vezérigazgató 

dönt, aki döntéséről mind a jelen lévő mentősöket, tűzoltókat, mind a szervezőket, és a résztvevőket 

értesíti. A nem várt esemény jellegét, és kijelölt menekülési útvonalakat a hangosbemondón tudatja 

a résztvevőkkel, valamint szükség esetén felveszi a kapcsolatot a rendőrséggel és a 

katasztrófavédelemmel is. 

 

 

A rendezvény biztosításában részt vevő szakszemélyzet mellett vészhelyzetben a VADEX Zrt. 

valamennyi dolgozója köteles az emberi élet és vagyontárgyak mentésében, a kárelhárításban részt 

venni. 

Veszélyhelyzetben a rendezvény biztosításában részt vevő szakszemélyzet a rendezvényről távozó 

közönséget az 1., 3. és 17. ellenőrzőpontnál Soponya község felé, a  4. és 5.  ellenőrzőpontnál csak 

Aba felé, a 14 ellenőrzőpontnál a horgásztó  felé, a 18 ellenőrzőpontnál Sárkeresztúr-Káloz út felé 

irányíthatja.  
 

A kijelölt menekülési útvonalak mind a helyszínen, mind az útbaigazító táblákon, térképeken 

feltüntetésre kerülnek. A kijelölt menekülési útvonalakon gépjárművel várakozni tilos. A 

rendezvény biztosításában részt vevő szakszemélyzet feladata ezen utak akadálymentességének 

biztosítása a rendezvény teljes időtartama alatt.  
 

Egyéni tájékoztatás: minden látogatót el kell látni a rendezvény térképével, melyen a kijelölt 

menekülési útvonalak feltüntetésre kerültek. 

 

Vészhelyzeti áramellátás: a nagy színpad mellett el kell helyezni egy db. minimum 2 kW 

teljesítményű aggregátort, mellyel a hangosítás áramellátása a hálózati feszültség kiesése esetén 

rövid időn belül biztosítható. Az aggregátor átszerelés idejére 1 db kézi hangosító berendezést kell 

készenlétben tartani. 

 

 

 

Sürgősségi telefonszámok: 

Mentők – 104          Rendőrség – 107          Tűzoltók – 105        Segélyhívó – 112 
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TARTALÉK-ENERGIAELLÁTÁS ÁTHIDALÁSÁNAK FELELŐSE: 

  

Felelős: Kálmán Kristóf  

 

A színpad ponyvázott tetőszerkezettel, 1 hátfal burkolással maximum 43 km/óra szélben 

üzemeltethető. 90 km/óra szélben le kell üríteni a területet és a színpad alatt és körülötte senki nem 

tartózkodhat. 

A színpadot a SKICC Kft. építi, az ehhez szükséges okmányokat ők biztosítják. 

 

A rendkívüli esethez kapcsolódó speciális feladatok 

 A hatósági beavatkozásig (mentők, rendőrség, katasztrófavédelem-tűzoltóság) a mentést a 

PorterGold Kft. irányítja, a mentésben résztvevők kötelesek az ő utasításaikat betartani. 

 Személyek mentése pánikmentesen, kontrolláltan kell, hogy történjen. 

 A látogatókat, vendégeket, fel kell szólítani a terület elhagyására a mellékelt kiürítési tervben 

meghatározott útvonalon. 

 A mentést felügyelni kell, és folyamatosan ellenőrzést kell tartani. 

 A kiürítés, mentés során eltávolított értékek biztonságos helyre történő szállításáról és az 

értékek őrzéséről gondoskodni kell. 

 A kiérkező mentő, tűzoltó, rendőri vezetőt részletesen tájékoztatni kell kialakult helyzetről, 

a vízszerzési, áramvételezési lehetőségekről, a rendezvény alaprajzát rendelkezésére kell 

bocsátani. 

 Rendbontás esetén a biztonsági személyzetet haladéktalanul értesíteni kell. Szükség esetén 

az ABAi Rendőrőrsöt telefonon kell hívni. A rendbontó személyeket el kell különíteni és a 

biztonsági személyzet kiérkezéséig - lehetőséghez mérten - visszatartani.  

 

Aba Rendőrőrs 0-24 ügyeletet adó telefonszáma 06-70-682-4991, 22/593-058 

 

 

KATASZTRÓFAVÉDELMI  FELADATOK KOORDINÁLÁSA  

 

 A RENDEZVÉNY ESETLEGES FELFÜGGESZTÉSÉRŐL DÖNT:  

   

Majoros Gábor - vezérigazgató  
 

 KATASZTRÓFAVÉDELMI IRÁNYÍTÁS FELELŐS VEZETŐJE:  

   

Tóth Károly  
 

 Önkormányzat 

 Mentőszolgálat 

 Rendőrség 

 Tűzoltóság 

 

 

 AZ ÁRAMELLÁTÁS KIÉPÍTÉSE ÉS MŰSZAKI ÜGYELET: 

  

SKICC Kft. 

 Hullám András  

 Kőműves Sándor (villanyszerelő)  
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Az energiaellátás lekapcsolási lehetőségeiről, az áramtalanítás helyéről és módjáról, az 

elektromos szakaszolási pontokról a végleges kiépítés után a SKICC Kft. villanyszerelője egy 

egyszerű rajzot és rövid leírást készít, melyet a Rendezvény megkezdése előtt a VADEX Zrt. 

képviselőjének átad.  

 

 Feladatok: 

   

 Villanyszerelés 

 Víz 

 Omlásveszély 

 Műszaki problémák elhárítása 

 Eseti tűzoltás 

 

 

XIII. RENDEZVÉNY KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐ ÉS AZT ESETLEGESEN 

VESZÉLYEZTETŐ LÉTESÍTMÉNYEK, TÁRGYAK  

 
 A színpad ponyvázott tetőszerkezettel, 1 hátfal burkolással maximum 43 km/óra szélben 

üzemeltethető. 90 km/óra szélben le kell üríteni a területet és a színpad alatt és körülötte 

senki nem tartózkodhat. A színpadot a SKICC Kft. építi, az ehhez szükséges okmányokat 

ők biztosítják. 

 

 150 m³ -es földfeletti, nyitott tűzivíz tároló medence kerítés kapuját a nyitott és mély 

medence miatt a Fesztivál ideje alatt csukva tartjuk. Biztonsági okokból, a gyors 

hozzáférhetőség miatt azonban nem lesz lelakatolva. Ügyelni szükséges, hogy oda 

illetéktelen személyek ne jussanak be. 

 

 A Rendezvény területén álló fák száraz ágai a Fesztivál előtt átvizsgálásra és levágásra 

kerülnek. 

 

 

XIV. RENDEZVÉNY TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 
 

A. Fejezet 
Tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai és kötelezettségei 

 

Tűzvédelmi biztosításért felelős:        

Sárosdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület   

Székhely:                2433 Sárosd, Dózsa Gy. u. 6. 

Képviseli:               Bozsoki József (elnök) 

Helyszíni kapcsolattartó:  Farmosi Csaba szerparancsnok  
 

Tűz keletkezése esetén azonnali szakszerű beavatkozási kötelezettség terheli. Jogosult/köteles a 

Rendezvény tűzvédelmi előírásainak folyamatos ellenőrzésére. Szabálytalanság esetén első 

alkalommal figyelmeztetés. Ha a rendellenes veszélyeztetés továbbra is fennáll, a tevékenységet 

azonnal betilthatja, egyben személyesen vagy telefonon jelez a VADEX Zrt. tűzvédelmi 

kapcsolattartójának. (Pokóné Markovics Juditnak) 

 

A rendezvény időtartama alatt további oltóvíz igény: Az Ökocentrumban kiépítésre került két 

szabványos szívócsonkkal rendelkező, összesen 150 m³ -es földfeletti, nyitott tűzivíz tároló 
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medence, A medence kerítéssel körülhatárolt. Az egyik szívócsonk a kerítésen belül a rézsűben 

található. A tűzoltóautó a kerítésen belül tolatva közelítheti meg a csonkot.  

 

A másik szívócsonk a kerítésen kívülre került elhelyezésre, az aszfaltos burkolat szélén. A két 

szívócsonk egymástól több mint 5 méterre található, a két vízkivétel egymástól lehetséges.  

 

A vízkiviteli helyek tűzoltógépjárművel történő megközelítési útját szabadon hagyjuk. A kerítés 

kapuját a nyitott és mély medence miatt a Fesztivál ideje alatt becsukva tartjuk. Biztonsági okokból, 

a gyors hozzáférhetőség miatt nem lesz lelakatolva. 

 

 

B. Fejezet 

A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére 

vonatkozó szabályok 

 
Felelős: Sárosdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

  Helyszíni kapcsolattartó: Farmosi Csaba szerparancsnok  

 

A tűzoltásnál és műszaki mentésnél a beavatkozói állományt a tűzoltásvezető egyszemélyi 

felelősként irányítja.  

A tűzoltásvezető feladatait és kötelezettségeit a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési 

tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet részletesen 

szabályozza. 

 

A tűzoltó gépjármű szabad közlekedését A VADEX Zrt. biztosítja, szolgálati helyének területét 

megérkezéséig szabadon tartja 

 

 

 

C. Fejezet 
A tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati 

szabályok, előírások 
 

- A rendezvény biztonsági szolgálatának irányítója PorterGold Kft. (A biztonsági 

személyzet feladatainak részletes leírása IX. pontban.) 

- A ki- és belépők számát a PorterGold Kft. által megbízott személyek vezetik. Az 

egyidejű 4000 fő létszám átlépése esetén azonnal értesítik a főszervezőt, majd ezután 

folyamatosan jelentenek a létszám alakulásáról. Egyidejű 4200 fő létszám elérése esetén 

a további belépést megtiltja.   

- Amennyiben a biztonsági szolgálat az esetlegesen tapasztalt anomáliát nem képesek 

megoldani, kötelesek a rendezvény katasztrófavédelmi elhárításáért felelős személyt, 

Tóth Károlyt személyesen, vagy telefonon haladéktalanul értesíteni. 

- A rendezvény esetleges felfüggesztéséről a rendezvényért felelős személy, Majoros 

Gábor vezérigazgató dönt, aki döntéséről mind a jelen lévő mentősöket, tűzoltókat, mind 

a szervezőket, és a résztvevőket értesíti. 

- A nagy színpad mellett el kell helyezni egy db minimum 2 kW teljesítményű aggregátort, 

mellyel a hangosítás áramellátása a hálózati feszültség kiesése esetén rövid időn belül 

biztosítható.  
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- Az aggregátor átszerelés idejére 1 db akkumulátoros hangosító berendezést kell 

készenlétben tartani. 

- A Rendezvényen a menekülési útirányokat nem után világítós, min. 1200 x 600 mm 

nagyságú menekülési biztonsági jelekkel ellátott táblák kerülnek kihelyezésre úgy, hogy 

a Fesztivál bármely pontjáról legalább egy tábla látható legyen 

- A kijelölt menekülési útvonalakon gépjárművel várakozni tilos. A rendezvény 

biztosításában részt vevő szakszemélyzet feladata ezen utak akadálymentességének 

biztosítása a rendezvény teljes időtartama alatt. 

- A színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű, az öltözők, 

védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű, a főzősátraknál 10 

főzőhelyenként 1-1 db tűzoltókészüléket biztosítunk. Ezekre a helyekre tűzoltókészülék 

piktogramok is kihelyezésre kerülnek. (Felelős: Pokóné Markovics Judit) 

- A vendéglátó és kereskedelmi egységek figyelmét előre felhívjuk, minden megkezdett 

100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.  

- A kézi oltó eszközöket: lapátot, homokot, vödröt a helyszínen tároljuk. (Felelőse: 

Pereczes László) 

 

 

 

D. Fejezet 
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek 

meghatározására 

 

 
- A főzőcsapatok fával és PB-gáz palackkal is főznek. A PB-gáz palackkal főzők sátrainak 

helyéről és adatairól az előzetes bejelentkezés alapján a VADEX Zrt. előre nyilvántartást 

készít.  

 

- Esetleges tűzgyújtási tilalom esetén a főzés – tavalyi évekhez hasonlóan – kizárólag 

gázégőkkel történik. (Megjegyzés: Az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § (7) Nem minősül 

tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, 

ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.) 

 

- A főzősátrak használt PB-gáz palackok esetében a biztonsági lefúvató szeleppel ellátott 

PB-gáz palackok alkalmazását írtuk elő a főzőcsapatoknak. 

 

- Tartalék PB-gáz palack tárolása a rendezvény területén csökkenti a biztonságot, erre a 

főzőcsapatok figyelmét felhívjuk. A főzőcsapatoktól kérjük a kiürült PB-gáz palackokat 

a szabadtéri rendezvény területéről minél előbb elszállítani, ezzel is csökkentve a 

veszélyt, mivel egy üres palack veszélyesség szempontjából megegyezik a teli palackkal. 

 

- A fával főző, két tűzhelyet használó csapat a tűzrakóhelyek közötti min. 2 méter 

távolságot köteles tartani. 
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E. Fejezet 
A tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismerésével 

kapcsolatos feladatok 

A tűzvédelmi oktatás: a Rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, a dolgozók 

tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel kapcsolatos feladatai, riasztási és mentési szabályok, tűzjelzés 

lehetősége, módja, tűz esetén tanúsítandó magatartás, tűz esetén végzendő feladataikat 

megismerjék. 

- A PorterGold Kft. ügyvezetője Pőcze Endre oktatja a PorterGold Kft. 33 fő biztonsági 

szolgálat személyzetét. 

- Pokóné Markovics Judit oktatja a VADEX Zrt. részéről közreműködő személyzet tagjait. 

Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni. 

- Pokóné Markovics Judit a helyszínen felhívja a főzőcsapatok figyelmét a biztonsági 

lefúvató szeleppel ellátott PB-gáz palackok alkalmazására. Tájékoztatja a főzőcsapat 

vezetőjét, hogy reduktor vásárlására az Információs sátorban lehetőség van.  

 

F. Fejezet 
A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő 

esemény esetén végrehajtandó feladatai  

 
Aki a Rendezvény területén tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul 

jelezni a tűzvédelmi feladatokat ellátó, helyszínen tartózkodó Sárosd Községi Tűzoltó Egyesület 

Oltásvezetőjének, vagy bármely tagjának.  

 

A tűzoltásban, a műszaki mentésben bármely személy - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, 

egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek 

közreműködni. 

 
A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltásvezető, A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a 

tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti a 

veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését. 

 
Tűzeseten kívüli nem várt esemény részletes leírása a XII. pontban (Kiürítési és Menekítési terv - 

Irányítási feladatok: viharos időjárás, baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére) 

 

 

G. Fejezet 
A létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályai 

 
- Az Ökocentrum és Vadászház területén létesítményi tűzoltóság nem működik  
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H. Fejezet 
KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS  
A Soponyai Országos Vadgasztronómiai Fesztivál rendezvényére 
 

A rendezvény veszélyeztetett területe a főzőhely, illetve a színpad előtti terület. A veszélyeztetett 

helyet az erdőben kialakított aszfalt és föld utak segítségével lehet elhagyni. A kiürítési normaidő 4 

perc. 
 

a.) az útszakasz hossza alapján a veszélyeztetett terület elhagyása: 

haladási sebesség = 30 m/min 

t1meg = 4,0 perc 

t1a= S/v = 47/30 = 1,566        ≤ t1meg megfelel 

b.) a menekülési utak átbocsátó képessége alapján: 

a menekülési utak szélessége = 25,3 m 

a rendezvény napi befogadó képessége = 4200 fő 

t1meg = 4,0 perc 

t1a= N/k*x = 4200/ (41,7*25,3) = 3,981        ≤ t1meg megfelel 

A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a legnagyobb várható napi 

létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott 

tartózkodók 4 percen belül el tudják hagyni. 

A rendezvény maximális látogatói létszáma egy időben 4200 fő. 
 

A VADEX Zrt., mint a rendezvény szervezője nyilatkozik, hogy a Fesztivál területén a PorterGold 

Kft. ki- és belépők számának vezetésével felügyelete alatt tartja az előírásoknak megfelelő egyidejű 

résztvevői létszámot.  
 

A rendezvényre történő belépés és eltávozás:  

- A PorterGold Kft., Pőcze Endre ügyvezető által megbízott személyek vezetik a ki- és 

belépők számát, akik (3.Pont) a Vadászház bekötőút sarok főbejáratánál engedik, illetve 

irányítják a forgalmat. 

-  Az egyidejű 4000 fő létszám átlépése esetén azonnal értesítik a főszervezőt, majd 

ezután folyamatosan jelentenek a létszám alakulásáról. Egyidejű 4200 fő létszám elérése 

esetén, további belépést megtiltja.   
 

Fentiek alapján a Rendezvény kiürítése megfelelő! 
 

H. Fejezet 
A tűzvédelmi szabályzat készítése 
 

A Biztonsági terv XIV. pontját, a Rendezvény Tűzvédelmi Szabályzatát készítette: 

Pokóné Markovics Judit  

VADEX Mezőföldi Zrt. munka-, katasztrófa- és környezetvédelmi oszt. vez. 

Egyetemi munkavédelmi szakmérnök 14/2004. M. sz. 

Tűzvédelmi főelőadó bizonyítvány törzslap szám: 107128/15 /2016. 



18 

 

 

A Tűzvédelmi Szabályzatot készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló 

dokumentum: 
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XV. A rendezvény térképe (Alaprajz) 

 

 


