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Rendezvény helyszíne: Debrecen, Békás tó mellett, a szabadtéri színpad és a tó között, az északi és 
a déli oldalról kordonnal elzárt 13 000 m2 –es terület.            

Rendezvény megnevezése: „Debrecziner Gourmet Fesztivál” 

Szervező: Karsol Gasztronómia Kft. 

Szervező képviseletére jogosult személy, illetve a tűzvédelemért felelős személy és 
elérhetősége: Szilágyi Ágnes  

Cím: 4032 Debrecen, Jerikó u. 32. 7/63.        Tel: 30/411-1348 

   e-mail: szilagyi.agnes.karsol@gmail.com 

Rendezvény időpontja: 2017. június 24-25.  

A fesztivál nyitva tartása: 2017. június 24. (szombat) 12.00-tól 01.00-ig.  

2017. június 25. (vasárnap) 12.00-tól 18.00-ig. 

Rendezvényt biztosító szervezet: Pannon Guard Zrt. 

Cím:  4026 Debrecen, Hatvan u. 39. II/3., Tel:: (52) 501 991  E-mail: pannon@pannonguard.hu 

Rendezvényt biztosító szervezet képviselője: Madácsi István 

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bíró Ferenc u. 8.          Tel: 30/955 0795 

e-mail: madacsi.istvan@pannonguard.hu 

A vendégek várható létszáma:  1400  fő 

Rendezvény leírása: A „Debrecziner Gourmet Fesztivál” elnevezésű gasztronómiai rendezvény 
2017. június 24-25– ig kerül megrendezésre, Debrecenben a Békás tó mellett, a szabadtéri színpad 
és a tó között, az északi és a déli oldalról kordonnal elzárt 13 000 m2 –es területen. A 
megrendezésre kerülő programok a felállított színpadon kerülnek megrendezésre. Nézőtérként a 
színpad előtt elhelyezkedő terület szolgál. A rendezvény területére előzetes regisztrációval lehet 
bejutni, a vendégek várható egyidejű létszáma max. 1 400 fő. (mellékelve kiürítés számítás) 

Rendezvénysátorok és faházak felállítására is sor kerül (mellékelt rajzon.  Illemhely a szabadtéri 
színpad mellett az É-i oldalon.   

Székek és asztalok kihelyezésére csak a büfé sátraknál és faházaknál kerül sor.   

A helyszín el lesz kerítve, de szükség esetén az elkerítésre felhasznált kordon a biztonsági szolgálat 
által azonnal bontható, így a terület elhagyása több irányba lehetséges. 

A dohányzáshoz nyílt légterű dohányzóhelyet kell biztosítani, a nemdohányzók védelméről szóló 
törvény alapján. A dohányzási korlátozás hatókörét olyan módon kell részletesen szabályozni, 
hogy a törvényben foglalt, dohányzóhely-kijelölési kötelezettségüknek a kötelezettek eleget 
tehessenek.  „A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, 

https://www.google.hu/search?q=pannon+guard+telefonsz%25C3%25A1m&sa=X&ved=0ahUKEwjIhNOJ_s3UAhVMXhoKHSqRC7gQ6BMIjQEwDw
mailto:pannon@pannonguard.hu


helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - 
tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő 
módon meg kell jelölni.” 
A rendezvény látogatóit hangos bemondón keresztül tájékoztatni kell az alkalmazás lehetőségéről 
és módjáról. A szervezőknek dohányzásra kijelölt területet kell kijelölni! 

Biztonsági személyzet létszáma: 8 fő 

A BELÉPÉS ÉS ELTÁVOZÁS RENDJE 

A beléptető pontok 
A területen egy beléptető kapu lesz kialakítva, melynek szélessége 3,6 méter. A kapuszélesség 
maximálisan 1440 fő kiürítését teszi lehetővé a területről. A be- és kiléptető kapu a tó nyugati 
oldalán, a szabadtéri színpadhoz vezető út elágazásánál lesz felállítva.  

Belépés a regisztrált időpont előtt fél órával! A regisztráció csak az adott időpontra vonatkozik, a 
rendezvény másik napjára nem érvényes.   

A KIÜRÍTÉS, MENEKÍTÉS TERVE 
A rendezvény területén tartózkodók riasztásának módja 
A rendezvény területén tartózkodók riasztását a rendezvény felelős szervezője rendeli el. 
A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén szükséges teendők 
− a színpadi műsort, szórakoztató, bemutató programokat, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást 
azonnal be kell fejezni, 
− az irányítási pontról a vészhelyzetre kijelölt térhangosító berendezés alkalmazásával a biztonsági 
vezető a felelős szervező utasítására a jelenlévőket értesíti az alábbiak szerint: 

„FIGYELEM! 
A RENDEZVÉNYT BIZTONSÁGI OK MIATT MEGSZAKÍTJUK! 

(BALESET, TŰZESET) ...TÖRTÉNT (VÁRHATÓ)! 
SZÜKSÉGES A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK ELHAGYÁSA! 

KÉRJÜK, A TERÜLETET HAGYJÁK EL! 
VEGYÉK FIGYELEMBE AZ ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLÁK JELZÉSEIT!” 

A tájékoztató szövegét a rendezvény szervezője a veszély jellegére, helyére, bekövetkezési 
valószínűségére módosíthatja. A tájékoztatóban ki kell térni szükség esetén az extrém időjárási 
hatások elleni védelem érdekében kijelölt építmények helyére, megközelítésének módjára, 
távolságára is. 
Az értesítést többször magyarul, továbbá angol nyelven is meg kell ismételni. 

Tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők: Rendkívüli esemény esetén az 
elsődleges intézkedés a helyszín kiürítésének végrehajtása. Az illetékes szerv (mentő, tűzoltóság, 
rendőrség) azonnali értesítése. 

Baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás észlelése esetén a riasztás rendje: 



1. Baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás észlelése esetén elsőként a veszélyeztetett területen 
tartózkodó személyeket kell riasztani, eltávolítani, értesíteni. Az értesítés úgy történik, hogy a 
színpadi programot, előadást, a rendezvény szervezője leállítatja és határozottan, de pánikot nem 
keltve felszólítja a területen tartózkodókat, hogy hagyják el a rendezvény helyét, a rendezvény 
vészkijárata felé, amiben a biztonsági szolgálat munkatársai segítségükre lesznek.               

2.  Ezt követően a fenti hívószámon a tűzoltóságot, mentőket, vagy a rendőrséget értesíteni kell. 
tűzoltóság 105 mentők 104, rendőrség 107. 

A terület elhagyásának rendje: 

1. A kiürítésnél a kiürítendő személyeket két csoportra kell osztani, úgymint a kiürítés rendjét tudó 
(saját közreműködő), és a kiürítés rendjét nem tudó (vendég) személyek. Elsődlegesen a kiürítés 
rendjét nem tudó személyek mentését kell elkezdeni, segítsék azok mielőbbi eltávozását. 

2. A kiürítésnél a második lépcsőben a közreműködők, munkavállalók mentését kell elvégezni. 
Ezen személyek mentését, ha azok önállóan tudnak menekülni az első szakaszban is 
végezhetjük.  

3. Amikor a vendégek kimentése megtörtént, de folyamatosan is, a baleset, elemi csapás, tömeges 
rendbontás területén tevékenykedő segítő köteles ellenőrizni, hogy vendégek és más rendezvényt 
segítők nem maradtak a területen. 

A szabadterület kiürítésénél minden esetben figyelembe kell venni a következőket: 

-  A kiürítési útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy azokon a menekülést nehezítő anyag a 
lehető legkevesebb legyen. 

-   Az olyan területre, ahonnan a kiút előre nem látható a bemenetelt meg kell tiltani. 

-  Minden esetben törekedni kell a pánikhelyzet legyőzésére, ezért határozott és megnyugtató 
cselekvést kell tanúsítani a mentésben résztvevő személyeknek. 

-   Az épület használat esetén: a helyiség egy idő után telítődik füsttel, de a helyiségek alsó 
légrétege lényegesen később telítődik, így a menekítést lehajolva esetleg kúszva is lehet végezni. 

-  A mentési feladatot csak átgondoltan és határozott elképzeléssel lehet végezni 

Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén (hirtelen vihar, zivatar, felhőszakadás, villámcsapás 
stb., amit az Országos Meteorológiai Szolgálat nem tudott előre jelezni) a vendégeket lehetőleg 
fedett területre kell menekíteni.  

A szélvihar nagy erejű és nagy sebességű, általában tartós légáramlat. Az óránkénti nyolcvan-
kilencven kilométeres sebességű szél már képes károkat okozni, a száz kilométeres szél, amelyet 
már orkánnak neveznek, komoly pusztításra képes. 

Jelentős szélsebesség esetén a levegő nyomása már olyan mértékű lehet, hogy embereket, állatokat, 
gépkocsikat sodorhat el, épületeket dönthet romba, fákat csavarhat ki. További veszélyforrást 
jelentenek a viharos szél által sodort kisebb-nagyobb tárgyak (pl. faágak, tetőcserepek), amelyek 
súlyos sérüléseket okozhatnak. 



Napjainkban a meteorológia elég nagy pontossággal előre tudja jelezni az időjárás változásait, a 
távközlés fejlettsége következtében ezek a hírek szinte bárkihez eljuthatnak. Mindezek ellenére 
előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy valaki valamilyen oknál fogva nem értesül a viharról. 

Célszerű magatartásformák vihar, özönvíz esetén, amit tenni kell: 

-   Igyekezni kell valamilyen épületben menedéket keresni, mert vihar esetén az egyik legnagyobb 
veszélyt a szél által sodort tárgyak (pl. faágak) jelentik. 

- Vihar ellen csak a szakszerűen megépített kő-, beton-, tégla-, vagy egyéb, ellenálló anyagból 
készült épületek nyújtanak kellő védelmet. 

-   Ha a szabadban tartózkodó személy nem képes fedett helyre menekülni, akkor a kiemelkedő 
építményektől, fáktól, nagyobb fémtárgyaktól, elektromos vezetékektől távol helyezkedjen el, 
ezekbe ugyanis könnyen belecsaphat a villám. A legcélszerűbb valamilyen terepmélyedésben, pl. 
gödörben meghúzódni, ezzel ugyanis csökken az elsodródás veszélye. 

-   Egyéb lehetőség hiányában legcélszerűbb fejjel a szélirányban a földre hasalni, vagy a földre 
ülve fejünket a térdünk közé hajtva összefont karjainkkal megvédeni. Ez a megoldás csökkenti a 
szélnek kitett testfelületet és a villámcsapás veszélyét. Jégeső esetén összehajtott ruhadarabbal vagy 
összefont karjainkkal óvhatjuk meg fejünket a sérüléstől.  

-   Rendezvény esetén az elektromos berendezések csatlakozóit célszerű kihúzni, és fel kell készülni 
az esetleges áramkimaradásra. 

-   Tartsuk, védjük a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól 

-  Fokozott óvatossággal közlekedjen a víz alatt álló területen akkor is, ha az elöntés csak néhány 
centiméter. A víz alatt ugyanis gödrök, éles, hegyes tárgyak lehetnek, amelyek balesetet okozhatnak. 

Amit ne tegyen: 
-    soha ne álljon az ablak elé, mert a vihar betörheti az ablakokat, és a szétrepülő üvegdarabok 
súlyos sérüléseket okozhatnak, 
-    szabadban tartózkodva soha ne álljon fa alá a vihar idején, 
-    leszakadt elektromos vezetéket ne közelítsen meg, 
-    soha ne meneküljön fás területre a vihar elől. 
-    vihar idején ne használjuk se a telefont (mobilt sem), se az elektromos berendezéseket. 

Tűz- és káresemény jelzésének és oltásának módja: 

Tűzjelzés (105; 112) mentők 104, rendőrség 107. 

A rendezvény helyszínén, az ott megrendezett rendezvény látogatottságától függően, 8 biztonságiőr 
lát el személy és vagyonvédelmi feladatot. A rendezvény biztosításában közreműködők külön 
elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek - kiemelt figyelmet fordítva a helyszín sajátosságaira - 
a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésére, az esetlegesen kialakult vészhelyzetekben való 
hathatós közreműködésre, különös tekintettel az emberi élet és testi épség megóvására. Ezen 
tevékenység egyik legfőbb szempontja a helyszínre érkező tűzoltó egységekkel, mentőkkel, 
esetlegesen a rendőri szervekkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés. A rendezvény 
területén feladatot ellátó biztonsági személyzet tagjai több helyszínen, különböző jellegű 
tevékenységeket hajtanak végre.  



KAPCSOLATTARTÁS MÓDJA: ÉLŐSZÓ, MOBILTELEFON 

• Az a személy, segítő, polgárőr, aki a balesetet, elemi csapást, tömeges rendbontást, tüzet észleli 
azonnal köteles a riasztást és jelzést végrehajtani. Az illetékes szerv részére célszerű annak a 
személynek jelezni a káreseményt, aki észlelte, hiszen ő bír a legtöbb információval az 
eseményről. Abban az esetben, ha fontosabb feladat vár a személyre a menekítésnél, a jelzést 
más személy is elvégezheti. 

A jelző személy a következők szerint jelezze a tüzet: 
• „Tűzesetet jelentek, Debrecen Békás tónál a Debrecziner Gourmet Fesztivál területén tűz 

van! Kérem jegyezze!” (Itt kell az adatokat bediktálni.) 
• Hol van a tűz (pl. felállított színpad) 
• Mi ég (pl. erősítő) 
• Mekkora a tűz terjedelme (pl. kb. 2 m2) 
• Mit veszélyeztet a tűz (pl. szomszédos területet stb.) 
• Emberélet van-e veszélyben (igen-nem) 

• Mondja be a nevét, telefonszámát, melyről a tűzesetet jelentette. 

• Azon közreműködő, munkavállaló feladatává válik a terület kiürítése, aki abban a pillanatban a 
veszélyeztetett helyszínen tartózkodik. 

• Tűzoltásnál, mentésnél a kiérkező Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltó 
fecskendője és személyzete is figyelembe vehető.  

• A Baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás tűz területén tartózkodó közreműködő segítsen a 
menekülésben a vendégeknek, és akik a veszély helyszínén tartózkodnak. Gondoskodjon a 
kimentettek biztonságos térbe való juttatásának elvégzéséről. 

• Ha az esemény során áramtalanításra szükség van, úgy ezt egy biztonsági személy tegye meg. A 
hatóság részére az áramtalanítási nyilatkozat aláírási jogát az áramtalanító biztonsági személyre 
ruházom. 

• A biztonsági személyzet feladata a keletkezett káresemény felszámolása, tüzek során az 
elsődleges tűzoltás megkezdése a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel, 
eszközökkel.  

• A területen 2 db tűzoltó készülék elhelyezése szükséges, mindkettő a színpadon, két oldalra 
elhelyezve, illetve a fabódékban a főzőhelyek közelében 1-1 db tűzoltó készülék kihelyezése 
szükséges. 

• A főzőhelyek PB palackról üzemelnek. Tartalék PB palackot a helyszínen a bódéban 
tartani TILOS! Csere PB palackot csak külön, a szabadban elhelyezett ketrecekben lehet 
elhelyezni, a jogszabályokban meghatározott feltételekkel és a biztonsági távolságok 
betartásával! 

• Mozgásukban korlátozott személyek is részt vehetnek a fesztivál rendezvényén. Az ő 
menekülésüket lehetőleg a rendezvény E-i részén lévő VIP helység felé kell megoldani. 

• A tűzoltó gépjárművek felvonulása a Vigadó tér, a Nagyerdei krt. (villamosmegállóval 
szemben) és a strand területe felől lehetséges. 

A fellépőktől, árusítást, vendéglátást végzőktől elvárt magatartás 



− A rendezvény megszakítására, a terület kiürítésére irányuló felhívás esetén a műsorszolgáltatást, a 
vendégkiszolgálást azonnal fejezzék be, az elektromos műsorszolgáltató berendezéseket, egyéb 
eszközeiket kapcsolják ki, áramtalanítsák. 
− A veszély elhárításáig eszközeiket, berendezéseiket hagyják a helyszínen. 
− A felelős szervező utasításai, illetve a biztonsági jelzések szerint hagyják el a rendezvény 
veszélyeztetett területét. 

A közönségtől elvárt magatartás 
− Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat. 
− Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező, vagy 
a biztonsági szolgálat által adott felhívásokat. 
− A terület kiürítésére vonatkozó felhívás esetén a legközelebbi vészkijáraton hagyják el a 
rendezvény területét. 
− A kiürítés, menekítés során vegyék figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén 
annak megfelelően járjanak el. 
− Segítsék elő a tűzoltó, mentő járművek szabad mozgását, a mentési, kárelhárítási munkákat 
kíváncsiskodással ne zavarják, ne akadályozzák. 
− Haladéktalanul teljesítsék a tűzoltás-vezető, mentésvezető utasításait. 
• Szabadtéri rendezvényen  

• a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű,  
• az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű, 
• a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 

34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. (az egységet 
üzemeltető kötelessége)  

• Az anyagi javak mentése csak úgy történhet, hogy azzal párhuzamosan sérülés vagy emberélet 
ne kerüljön veszélybe. Anyagi javak mentése csak a személymentés elvégzése után történhet. 

Rendezvényterület energia ellátása: Áramtalanítani a park elektromos főkapcsolótábláján 
lehetséges. Áramellátás a szabadtéri színpadtól biztosított. Áramkimaradás esetén a rendelkezésre 
álló megafonnal lehet a tájékoztatást elvégezni. 

Tartalék energiaforrás: nem lesz tartalék energiaforrás készenlétben. 

Irányjelző táblák: a menekülési, kiürítési útvonalakat jól látható biztonsági jelekkel, 1200*600 
mm-es táblákkal kell megjelölni. A menekülési útvonaljelzéseket magasan (2-2,5 m) kell 
elhelyezni, úgy, hogy minden esetben figyelembe kell venni az ott található anyagok füstfejlesztő 
képességét.. 
Elhelyezések: Az „utánvilágítós” irányjelzők a területen található, arra alkalmas fákra kerülnek 
kihelyezésre, megvilágításuk reflektorral történik és a rendezvény bármely pontján állva, legalább 1 
db menekülési útirány jelzőt látni kell a vendégnek! 

Veszélyeztetett épület nincs a közelben. 

A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATÁNAK ISMERTETÉSE 
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KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS: DEBRECZINER GOURMET FESZTIVÁL, DEBRECEN, 
BÉKÁS TÓ 

A szabadtér kiürítésének szakaszai az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) alapján: 
kiürítés első szakasza: a menekülés azon része, amely a tartózkodási helytől a menekülési útvonal 
eléréséig vagy - ha az menekülési útvonal igénybevétele nélkül biztosítható az átmeneti védett 
térbe vagy a biztonságos térbe jutásig tart, 
kiürítés második szakasza: a menekülés azon része, amely a menekülési útvonal elérésétől a 
biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe jutásig tart, 

A menekülési stratégia megválasztása: 
Progresszív (azon belül zónás) kiürítési stratégia megválasztása indokolt jelen esetben. 

Fogalmak: 
kiürítés: az épületben, speciális építményben tartózkodó személyek eltávozása, eltávolítása tűz 
esetén, ami magába foglalja a menekülést és a mentést, 

 

 

 

 



szabadtéri rendezvény területe: természetes vagy mesterséges módon a mozgást korlátozva 
körülhatárolt rendezvény esetén a körülhatárolással közrezárt terület, a nem körülhatárolt terület 
esetén a rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület, 

szabadtéri rendezvény: az 1000 főt vagy az 5000 m
2
 területet meghaladó, épületen kívüli 

területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével 
összefüggő rendezvényeket, 

A kiürítés számításban használt egyéb fogalmak az OTSZ-ben és a TvMI-ben használt fogalmak 
szerint értendők. 

Az OTSZ 52. § (1) bekezdése alapján: 
„(1) A kiürítés irányát, a menekülési útvonalak vonalvezetését, a menekülési útvonal méreteit 
a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy 
b) számítással 
kell megtervezni.” 

Az 1996. évi XXXI. Törvény (Ttv.) 3/A. §-a alapján: 
(1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és 
használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az 
elérendő biztonsági szintet. 
(2) A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki 
megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket. 
(3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető 
a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával. 
b) a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek 
alkalmazásával, vagy 
c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő 
megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja. 

Az OTSZ. 207. § (6) bekezdése alapján: 
„A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb 
létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott 
tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.” 

Jelen esetben a rendezvény területén a felállított színpad 40 méteres környezetének kiürítését kell 
igazolni, mivel a legnagyobb létszám ezen a területen fordulhat elő. A rendezvénysátororkon kívüli 
területeken a kiürítést nem kell igazolni, mivel az innen való eltávozás során a létszámsűrűség olyan 
mértékben csökken, hogy összefüggő tömeg nem alakulhat ki, ezért a 40 méter megtétele 4 percen 
belül lehetséges. 

A kiüríthetőség a BM OKF által kiadott TvMI-ben található megoldások alapján lesz igazolva, a 
fent megjelölt 4 perces normaidőnek megfeleltetve. 

Haladási sebességek: 

helyszín: 



A helyszínen tartózkodókról a rendezvény jellege miatt feltételezzük, hogy önállóan menekülésre 
képesek, illetve menekülésben korlátozott személyek. Az OTSZ ide vonatkozó fogalom 
meghatározása: 
Önállóan menekülésre képes személy: olyan menekülő személy, aki életkora, értelmi és fizikai-
egészségi állapota alapján önállóan, esetleg kiegészítő irányítás mellett képes a menekülésre és 
menekülését nem gátolja kényszertartózkodás miatt külső korlátozás, 
Menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora – 0–10 éves vagy 65 év feletti –, 
értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló menekülésre 
nem képes, 

A kiürítés sebességét a TvMI tartalmazza: 
1. táblázat 

Lépcsőn való haladással nem kell számolni, mivel a helyszín jellegéből adódóan vízszintes haladás 
lehetséges. 

A létszám megállapítása: 
illetve a 
Kiürítendő helyszínek: 

A veszélyeztetett terület befogadóképessége az OTSZ 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján az egy 
négyzetméterre jutó fő 1 és 2 között lesz (a TvMI szerint javasolt létszámsűrűség: 1,538 fő / m²), 
mely létszámsűrűség a veszélyeztetett helyszíntől távolodva csökken, ugyanis a fent meghatározott 
rendezvény helyszínét a a faházak és sátrak mellett el lehet hagyni.  Tehát a kiürítés elérésére 
tervezett, menekülésre figyelembe vett útvonalon a létszámsűrűség nem haladja meg a 0,5 fő/ m² 
értéket, így figyelembe vehető kiürítési útvonalként. 

A rendezvényen részt vevők részére a hasznos alapterület (közlekedésre szolgáló terület) kb.: 10000 
m² (üzemeltetői adatszolgáltatás szerint). 
A fajlagos létszám a helyszínhez rendelkezésre álló területből számítva: a színpad előtti terület, 
vagyis a nézőteret figyelembe véve kb. 700 m²: kb. 1400 fő. 

A veszélyeztetett terület elhagyását 4 perc alatt kell biztosítani 40 méteres körzetben, így a 
minimum 10 m/min sebességet kell igazolni. 

A kiürítendő 

terület létszámsűrűsége 

[fő/m2]

Vízszintes haladási 
sebesség m/min 

Haladás lépcsőn, m/min

0,5-től 1-ig 

1-től 2-ig 

2-től 3-ig 

3 felett

65,95 

49,60 

27,80 

11,45

57,88 

43,40 

24,10 

9,63



A haladási sebesség korrekciós tényezője a szabadtéri rendezvény típusa alapján: 1,0. Korrekciós 
tényezők a talaj típus alapján: 0,9 (Füves terület, zöldfelület). Ezért a fenti létszámsűrűséghez 
tartozó vízszintes haladási sebességgel (49,60 m/min * 1,0 * 0,9 = 44,64 m/min) kell számolni. 

Jól látszik, hogy a haladási sebesség nem csökken a 10 m/min érték alá, viszont, mivel a kettes 
metódust kell figyelembe venni, így a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítések miatt 
számítással is igazolni kell a kiürítési időtartamot. 

SZÁMÍTÁS: 

A kiürítéshez a TvMI szerinti második számú metódust kell használni, ha a  kiürítendő személyek 
által képezett tömeg menekülésre számításba vehető, oldalankénti kezdeti szabad menekülési 
szélessége nagyobb vagy egyenlő, mint az összefüggő tömeg 40 méteres környezetén belül a 
menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek oldalankénti összege, de 
nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség. 

MÁSODIK SZÁMÍTÁSI METÓDUS: 

tb = Σ (S2i / v2i) + N / Σ (k * lszi) + Σ (S3k / v3k) 
ahol: 
tb a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonal 
szabad szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min), 
S2i a szűkített keresztmetszetek eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak 
közül a legnagyobb útvonal hossza, a szűkített keresztmetszethez legközelebb álló személytől 
mérve, méterben (m), 
v2i a számításba vett s2i útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási 
sebességek (m/min), 
N a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítése(ke)n menekülő személyek száma, (fő), 
k a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége (fő 
/ m*min), általános esetben: 41,7 fő / m*min), 
lszi a szabadtéri rendezvény menekülésre figyelembe vett útvonalainak számításba vett 
összesített legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége, méterben (m), 
S3k a legszűkebb keresztmetszet elérésétől (kezdetétől) a kiürítendő terület határáig tartó 
menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb együttes hossza, méterben (m), 
v3k a számításba vett s3k útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási 
sebességek (m/min). 

A menekülésre figyelembe vett útvonal 40 méter, az útvonalszakaszhoz tartozó haladási sebesség a 
korrekciós tényezők figyelembe vételével 44,64 m/min. 

Az időtartam, amely idő alatt a menekülő tömegből az első menekülő személy eléri a menekülésre 
számításba vett útvonalakon lévő szűkítések közül azt a szűkítést, amelynek elérése a legnagyobb 
időtartamot adja: mivel a szűkítés azonnal elérhető, így 1 méterrel van számolva. 

(1 m / {49,60 m/min x 1,0 x 0,9}) = 0,0224 min. 



A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek, az átbocsátó 
képességgel korrigált értékeit összegezve határozható meg a teljes menekülő tömeg átjutási ideje a 
kialakuló torlódási pontokon. Az lszi érték a rendezvénysátor és a tó közötti terület mely összesen: 
12 méter. A megállapított 1400 főből itt a terület alapján 910 fővel kell számolni. 

910 fő / (41,7 {fő / m*min} * 12 m) = 1,818 min. 

A menekülésre figyelembe vett útvonalakon található legszűkebb keresztmetszet, mint pont utáni 
útvonalszakaszok bejárásához szükséges idő. A kiürítendő terület eléréséig (40 méter) a megtett 1 
méter figyelembe vételével 39 méter marad, így ezzel az értékkel kell számolni. 

(39 m / {49,60 m/min x 1,0 x 0,9}) = 0,8736 min. 

A fentiekből a tb értéke: 0,0224 + 1,818 + 0,8736 = 1,84 min => megfelelő! 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a rendezvény kiürítése a figyelembe vett létszám, 
útvonal szélességek, útvonal hossz és haladási sebesség függvényében biztosított.


