BIZTONSÁGI TERV

Jelen terv és utasítás a

a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
8. §-a alapján készült és tartalmazza:
a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való
belépés és eltávozás rendjét;
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére
vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
d) a biztonsági személyzet létszámát;
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást;

Jelen biztonsági terv visszavonásig érvényes!

készült: Budapest, 2012. szeptember hónapban

Cox-Invest Kft. vezetősége
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Jelen biztonsági terv elválaszthatatlan részét képezi a rendezvény tartására alkalmas
földszinti színházterem, előtér és kapcsolódó helyiségeinek alaprajza. (1. számú melléklet)
A biztonsági terv alapján, ami az előírt kiürítési / mentési számításokon alapul, a
rendezvények maximális létszáma 610 fő. A maximális létszámba beleértendő az épületben,
annak elzárt földszinti, a rendezvény tartására alkalmas, a mellékelt alaprajzon megjelölt
területén tartózkodó valamennyi személy, így vendégek, kiszolgáló és biztonsági személyzet,
valamint előadók
A létszám ellenőrzése, betartása, szükség esetén a további érkezők belépésének megtagadása
a rendezvényért felelős személy kötelessége és feladata. A Cox-Invest Kft., mint az építmény
üzemeltetője a bérleti szerződések elengedhetetlen elemének tekinti a rendezvény üzemeltetője
részéről a felelős személy megnevezését.
A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín
jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági
személyzetnek kell végeznie, erről a rendezvény üzemeltetője a várható létszám ismeretében az
építmény üzemeltetőjének előzetesen köteles nyilatkozni, betartása a rendezvényért felelős
személy felelőssége és kötelessége.
Az építmény üzemeltetője 1 fő biztonsági személyzetet biztosít minden rendezvényhez, aki az
épület sajátosságait, működtetését, az engedélyeknek megfelelő működést, a tűzvédelmi,
kiürítési szabályzatokat, előírásokat ismeri, a rendezvény üzemeltetőjének, annak biztonsági
személyzetének felvilágosítást, oktatás, szükség esetén utasítást adhat.
A rendezvény üzemeltetője a becsült létszámtól függően az alábbi minimális biztonsági
személyzet meglétéről köteles gondoskodni:
200 főt meg nem haladó rendezvények esetében: 4 fő.
300 főt meg nem haladó rendezvények esetében: 5 fő.
400 főt meg nem haladó rendezvények esetében: 6 fő.
500 főt meg nem haladó rendezvények esetében: 7 fő.
600 főt meg nem haladó rendezvények esetében: 8 fő.
Tekintettel a rendezvény helyszínének sajátosságaira, illetőleg hogy az érkező és távozó
személyek térben nem különíthetők el, így a rendezvény üzemeltetője, kifejezetten a
rendezvényért felelős személy köteles gondoskodni a beléptetés megszervezéséről azzal, hogy
a kiürítési tervben meghatározott menekülési útvonalak átjárhatósága biztosított legyen,
továbbá mind a rendezvény helyszínén, mind az épület előtti közterületen a rendezvény
folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével nem járhat; a rendezvény folytatása a
közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan nem veszélyeztetheti.
A rendezvény szervezője, amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak
zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos
rendezvény helyszínére történő belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához,
vagy a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges
alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető
jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.
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A rendezvényért felelős személy köteles ellenőrizni, hogy a rendezvény helyszínén
tartózkodó fiatalkorúak alkohollal történő kiszolgálásának tilalma érvényesül.
A rendezvények ideje alatt a portaszolgálaton elsősegélynyújtó hely biztosított, egyéb
esetekben a egészségügyi biztosítást, belvárosi helyszínről lévén szó, az Országos
Mentőszolgálat látja el. A rendezvény üzemeltetője a becsült létszám figyelembe vétele mellett
saját hatáskörben dönthet egészségügyi szakszemélyzet által biztosított szolgáltatásról.
A rendezvényt az építmény üzemeltetője az általa biztosított biztonsági személy, vagy az
építmény üzemeltetésében dolgozó erre jogosult meghatalmazottja folyamatosan
ellenőrzi, ami alapján a rendezvény tartásának felfüggesztését, az építmény kiürítését
javasolhatja ügyvezetőnek,
illetőleg az ügyvezető elérhetetlensége esetében az
intézkedésekről önállóan dönthet, azt elrendelheti azokban az esetekben, amikor
nyilvánvaló, a
a) a rendezvényhelyszín engedély szerinti befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős
túllépése;
b) a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya;
d) a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár;
e) a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és
súlyosan veszélyezteti.

Jelen biztonsági terv részét képezi a 2. számú melléklet szerinti Tűzriadó terv, Tűzvédelmi
Szabályzat, valamint Kiürítés / Mentési számítás.

Budapest, 2012.szeptember 01. napján.

Bocz Szabolcs
ügyvezető
Cox-Invest Kft.
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