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1.Általános leírás
A 2017. április 29. és 2017. április 30. (02.00.) között megrendezésre kerülő XIX. Móri Szent
György-heti Vigasságok Biztonsági terve a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) kormányrendelet előírásainak figyelembevételével
készült.
A biztosítási stratégia arra épül, hogy nagy tömeg egyidejű jelenlétének idejére meg kell szervezni a
rendezvény biztosítását – a közönség odaérkezésétől a távozásáig – úgy, hogy a rendkívüli
helyzeteket a lehető legrövidebb időn belül megfelelő beavatkozás kövesse.
A Biztonsági terv készítésének célja a rendezvény helyszínein a programokat látogató közönség élet
és testi épségének megóvása, veszélyhelyzet kialakulása esetén a rendezvény felelősének döntéselőkészítő és végrehajtó tevékenységének segítése, a foganatosítandó védelmi rendszabályok
alkalmazása, a biztosítási feladatokat ellátó szervezetek tevékenységének összehangolása a
személyi sérülések és károk minimalizálása érdekében.
A rendezvény valamennyi résztvevőjére vonatkozik a szabadtéri program Tűzvédelmi előírása,
valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ)
előírásai.
A programok lebonyolításában részt vevők kötelesek gondoskodni a tevékenységük folytatásához
szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, a jogszabályi előírásoknak megfelelő működésről.
A XIX. Móri Szent György-heti Vigasságok rendezvénysorozat finom borokkal és ételekkel,
hagyományőrző, művészeti, kulturális, és szórakoztató programokkal várja látogatóit. A rendezvény
helyszínei megközelíthetőek bármely irányból, a rendezvénysorozat látogatása ingyenes.
 Szabadtéri helyszín:
Kapucinus tér: Nagyszínpad zenei és szórakoztató programokkal, Borutca
 Kastély-park:
Ezerjó fakanálforgató főzőverseny, hagyományőrző rendezvények, Kisszínpad zenei és
szórakoztató programokkal.

2. A Rendezvény megnevezése, helye, időpontja
XIX. MÓRI SZENT GYÖRGY-HETI VIGASSÁGOK
Lamberg-kastély parkja, Kapucinus tér
2017. április 29.

Az OTSZ szerinti számításokat és helyszínrajzokat az intézmények Tűzvédelmi Szabályzata
tartalmazza.
A szabadtéri programok helyszínei:

Lamberg-kastély Kulturális Központ
8060 Mór, Lamberg-kastély park (Szent István tér. 5.)
 főzőverseny, kisszínpad, kulturális programok
2017. április 29. 08.00 és 16.00 óra között.
Kapucinus tér
8060 Mór, Kapucinus tér
 nagyszínpad, kulturális programok, borutca, népművészeti kirakodóvásár
2017. április 29-30. 16.00 és 02.00 óra között.
Szent István tér
8060 Mór, Szent István tér
 vidámpark
2017.április 29. 10.00 és 22.00 óra között.

3. A rendezvény felelős szervezőjének neve, jog és hatásköre:
Lamberg-kastély Kulturális Központ
8060 Mór, Szent István tér 5.
Képviseletére jogosult:
Kovács Gergő mb. igazgató Lamberg-kastély Kulturális Központ
Elérhetősége: 06/30/662-8957
E.mail: kovacs.gergo@lambergkastely.hu
A rendezvény felelősének, illetve, ha ő nem érhető el, akkor helyetteseinek a hatásköre és
felelőssége a rendezvénnyel kapcsolatos bármilyen szintű intézkedés meghozatala (amennyiben
indokolt a rendezvény időleges vagy teljes egészében történő felfüggesztése).

Helyettese:
Pető-Budai Edit
Lamberg-kastély Kulturális Központ
Elérhetősége: 06/30/754-3356
Fesztiválprogramok szervezője:
Lamberg-kastély Kulturális Központ
Képviseletére jogosult: Kovács Gergő mb. igazgató
Cím: 8060 Mór, Szent István tér 5.
Elérhetősége: 06/22/407-255, 06/30/662-8957

4. A dokumentáció készítője:
Békési László közbiztonsági referens
Telefonszám: 30/237-3186, 22/560-820
Email: bekesilaszlo@mor.hu
Viola Andrea Lamberg-kastély Kulturális Központ
Telefonszám: 30/481-5784
viola.andrea@lambergkastely.hu

5. A tervezett rendezvénynek helyt adó terület, felvonulási útvonal azonosításához szükséges,
továbbá a szabadtéri rendezvény területére és a rendezvény helyszíneire vonatkozó adatok,
méretek, azok leírása, megközelítési útvonala
A tűzoltó gépjárművek közlekedéséhez szükséges út a városban biztosított, a rendezvény helyszínei
megközelíthetőek.
Az oltóvíz vételi lehetőségek a helyszínrajzokon megjelölésre kerültek, melyek környezetét
szabadon kell hagyni. A tűzcsapokat eltorlaszolni, még átmenetileg is tilos!
A terület igénybevételekor ügyelni kell arra, hogy a tűzoltó járművek nem rendszeres közlekedése
mindenkor biztosított legyen, ennek érdekében legalább egy nyomsáv szélességű (kb. 5-6 méter)
szabad közlekedési utat kell biztosítani.
A rendezvény helyszíneinek tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőségét a Közterületfelügyelő és a Móri Polgárőr Egyesület tagjai biztosítják a biztonsági vezető irányításával.
6. A rendezvény során ideiglenes lezárással érintett közlekedési útvonalak, közlekedési
létesítmények megnevezése, az ideiglenes lezárás kezdetének és befejezésének várható
időtartama:
o 2017. április 28. 23.00 és 2017. április 30. 05.00 óra között a Kapucinus tér (a Nagyszínpad,
Borutca)

Kijelölt parkolók 2017. 04.28-30. időtartam alatt:
Piacudvar területén, Erzsébet tér, Kapucinus tér ingyenes, Bajcsy Zs. u. (régi buszpályaudvar)
A lezárást biztosító erők megnevezése, elhelyezkedése
Az útlezárásokat a Móri Polgárőr Egyesület tagjai biztosítják a Rendőrség segítségével. Az útzárást
piros-fehér csíkozású korlátoló szalaggal végzik, mobil, mindkét oldalról behajtani tilos közlekedési
tábla kihelyezésével. A személyzet kék színű polgárőr egyenruhát visel, zubbonya bal felső
zsebében polgárőrség feliratú jelvényt és sárga színű polgárőrség feliratú láthatósági mellényt
viselnek.

A hatóságokkal történő kapcsolattartás módja, felelőse, elérhetősége
A polgárőrség közvetlen rádiós kapcsolatot tart a rendőrséggel. Az útzárás felelőse Müllner Tibor, a
Móri Polgárőr Egyesület elnöke.
Elérhetősége: 06/30/621-4890

7. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet
képviselőjének neve és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe), a biztonsági
személyzet létszáma, a biztonsági személyzetet irányító személy, valamint a rendezvény
tűzvédelmi felelősének neve, egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe)
7.1. Rendezvénybiztosítás:
A rendezvény biztosítását a TO-KEN 2005 Patrol Vagyonvédelmi Kft. (2022 Tahitótfalu, Pollack
M. u. 15.) látja el.
Képviseletére jogosult: Szuetta András ügyvezető
Elérhetősége: 29/638-770
Kijelölt biztonsági vezető: Kovács Tarsoly Gábor
Elérhetősége: 30/374-2207
A biztonsági vezető feladata a rendezvény biztosítását ellátó csoport, valamint a biztosításban
közreműködő szervezet biztonsági személyzetének irányítása.
A biztonsági vezető folyamatosan kapcsolatot tart a rendezvény felelősével és a szervezőivel, a
rendezvény időtartama alatt bekövetkező eseményekről tájékoztatást ad.
Biztonsági személyzet:
 Szabadtéri helyszín: Kapucinus tér: 8 fő
 Lamberg-kastély parkja (Szt. István tér 5.) 2fő

7.2. Közlekedésrendészeti, rendvédelmi és bűnügyi biztosítás:
Mór Városi Rendőrkapitányság (8060 Mór, Szent István tér 8.)
Dr. Kovács Ferenc r. alezredes rendőrkapitány
Kapcsolattartó: Gyuris János r. alezredes 20/508-0104
Ügyelet: 107
A Rendőrkapitányság közfeladatként közreműködik a rendezvény közlekedésrendészeti,
rendvédelmi és bűnügyi biztosításában, erre vonatkozóan külön tervet készít. Hatóságként
gondoskodik a rendezvény lebonyolítása során a jogszabályi rendelkezések betartatásáról.
A fesztivál rendjének biztosítása érdekében folyamatos kapcsolattartás áll fenn az Irányító Központ,
a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők, a Rendőrkapitányság, valamint a
rendezvényt szervezők között.
Az Önkormányzat gondoskodik a lakosság, a tömegközlekedés lebonyolító vállalatok, helyi
vállalatok tájékoztatásáról a rendezvény időtartama alatt tervezett útlezárásokra,
forgalomelterelésekre vonatkozóan, kijelöli továbbá a parkolási területeket.
7.3. A rendezvény biztosításában egyéb közreműködő szervezet:
Móri Polgárőr Egyesület (8060 Mór, Kórház u. 23.)
Képviseletére jogosult: Müllner Tibor elnök
Elérhetősége: 06/30/7286076
Biztonsági személyzet: 5-9 fő
A rendezvény felelőse irányításával, a biztonsági vezető utasításainak megfelelően a rendezvény
során a biztonsági személyzet részt vesz a meghatározott lezárt területek biztosításában, a „megállni
tilos” jelzőtáblával jelzett területeken a közlekedési szabályok betartása érdekében a
gépjárművezetők parkoló helyre történő irányításában, valamint a szabálysértések, a
bűncselekmények megelőzésében.

A biztonsági személyzet feladata a rendezvény ideje alatt a résztvevők tájékoztatása a biztonsági
szabályokról és a menekülési útvonalakról.
Balesetveszély, tűz- és káresemény kialakulása esetén, rendbontás, szabálysértés tapasztalása esetén
haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot és a biztonsági vezetőt.
7.4 A rendezvény tűzvédelmi felelőse:
Békési László közbiztonsági referens
Telefonszám: 30/237-3186, 22/560-820
Email: bekesilaszlo@mor.hu
A közreműködő szervezetek feladataikat saját hatáskörben végzik. A felmerülő problémákat,
melyek az emberek élet és testi épségét veszélyezteti minden esetben kötelesek jelezni a rendezvény
felelőse, vagy helyettesei felé az Irányító Központon keresztül.
8. A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a
szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége:
Móri Önkormányzati Tűzoltóság
8060 Mór, Zrínyi u. 36.
Képviseli: Rostási Zoltán mb.parancsnok
Telefonszám: 20/310-6068, 22/ 407-044
A Tűzoltóság közfeladatként közreműködik a rendezvény tűzoltói biztosításában.
9. Állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények kialakítása
9.1 Kordon
A színpad körül kerül kialakításra a fellépők és a technika védelmére. A kordonok mérete 2,5 m x
1,5 m, egymásba illeszthető, kézzel mozgatható. A színpad előtt az esti koncertek idejére taposó
kordont helyezünk ki, mely 14 m hosszú, az elemek egymásba csavarozottak.
Az alábbi helyeken piros-fehér csíkos korlátoló szalagot helyezünk ki az útzárás biztosítására:
Kapucinus tér
9.2 A színpad típusa, mérete, azonosíthatósága
1 db 120 m2 színpad fedéssel:
12 x 10 m Tomcat roof, 4 db Chainmaster 1 t-s motorral, ponyvázva, háttér és
oldalfüggönyökkel, hang és fénytechnikával
12 x 10 m NivTec színpad 1 db feljáróval
1db kisszínpad, fedés nélkül:
48m2 színpad 1db feljáróval
9.3 Ponyvaszerkezetű építmény:
Állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények kialakítása nem lesz.
9.4 A nézőtér fajtái, kialakítása, mérete, befogadóképessége
A délutáni rendezvény időtartamára a központi színpad előtti területen 150 db szék kerül
elhelyezésre az OTSZ 213. § (1) bekezdés a)-d) pontok előírásainak betartásával a széksorok között

haladva az útvonal hossza a 15 métert nem haladja meg. Az esti programoknál a székek beszedésre
kerülnek.
10. A menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire
vonatkozó terv
A biztonsági személyzet a koordinációs pontokon megjelölt felelősök közreműködésével segítik a
mozgásukban és/vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek, kisgyermekek menekítését.
11. A tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők leírása, a tűz- vagy
káresemény jelzésének, és az oltás módja
Tűz- és káresemény esetén értesítendő:
A biztonsági személyzet balesetveszély, tűz- és káresemény kialakulása esetén haladéktalanul értesíti
az illetékes hatóságot és a biztonsági vezetőt, aki folyamatos kapcsolatot tart a rendezvény
felelősével és a szervezőivel.
Tűz- és káresemény jelzése: Minden tűzesetet be kell jelenteni!
Segélyhívó: 105
Bejelentések: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyelete: 06/22/512-150
A jelzés során a bejelentő tájékoztatja a hatóságot valamennyi fontos információról:
Köteles tájékoztatni a tűz- és káresemény pontos helyéről, időpontjáról, tűz kiterjedéséről, van-e
életveszély, megtett intézkedésekről, közölni kell a bejelentő nevét, elérhetőségét.
A tűz kialakulásakor haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását a rendelkezésre álló kézi tűzoltó
készülékkel, továbbá tájékoztatni kell a vendégeket a rendezvény helyszínének elhagyásáról, a
követendő magatartásról.
A vendéglátó egységek, kereskedelmi egységek, a színpad védelméről annak üzemeltetője
gondoskodik, melyhez előírás szerint az alábbi teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben
tartani:
a) színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,
c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db
34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készülék.
12. A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos
szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével
A rendezvényterület energiaellátás biztosítását, a hálózat kiépítését, üzemeltetését és elbontását a
Fervill 2000 Kft (8060 Mór, Hunyadi u. 25.) végzi.
Felelős Klock Ferenc ügyvezető, telefonszám: 30/348-5470
Áramvételi helyek:
- Szent István tér 9. mellett, Színpad
- Kapucinus tér 5. Posta előtt
- Lamberg-kastély parkja
- Lamberg-kastély
- Szent István tér

Az elosztószekrényekből kerül kiépítésre a hálózat légvezetékkel és csatlakozási pontokkal. Az
elosztószekrények szabványkulccsal nyithatóak.
13. Tartalék energiaellátás módja, a helyszínen a menekülés biztosítását szolgáló – rendezvény
miatt telepített – villamos táplálású berendezések tartalék energiaellátása a szabadtéri
rendezvény területének kiürítéséhez szükséges ideig, de legalább 30 percig.
A menekülési útvonalakat akkumulátoros és szolár lámpákkal világítjuk meg áramszünet esetén. A
lámpák kihelyezését, üzemeltetését és elbontását a Fervill 2000 Kft (8060 Mór, Hunyadi u. 25.)
végzi.
Felelős Klock Ferenc ügyvezető, telefonszám: 30/348-5470
14. A menekülés irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának
lehetőségei
A rendezvény helyszínein a menekülési lehetőségek a gyors és biztonságos menekülés érdekében az
OTSZ előírásainak megfelelően kialakításra és a helyszínrajzon megjelölésre kerültek.
A rendezvény területén a várható közönség létszámát figyelembe véve minimum 2,5 méter széles
menekülési lehetőséget biztosítunk. A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága nem éri ez a
40 m-t.
A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak az OTSZ 207. § (2) bekezdésében meghatározottaknak
megfelelően - az illetékes tűzvédelmi hatósággal egyeztetett pontokon – iránymutató táblák,
sötétedést követően világító biztonsági jelek elhelyezésével kerülnek jelölésre.
A kijáratot jelző 1200 x 600 mm méretű jelölések a nézőközönség számára kialakított terület
bármely pontjáról jól láthatóak.
15. A rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények
ismertetése, leírása
A rendezvény környezetében lévő létesítményeket a programok nem veszélyeztetik.
(Óvoda, Általános Iskolák, Templom, lakóházak, üzletek, közigazgatási ügyviteli épület, étterem,
gyógyszertár, Kórház és Rendelőintézet)
16. A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati
elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése,
használatának leírása
A tömegtájékoztatás a színpadokon telepített hangosító berendezéseken keresztül (Kapucinus tér
Nagyszínpad, +kastély és az előtte lévő területen, szükség esetén a kézi hangosító igénybevételével)
kerül megoldásra. A szabadtéri rendezvény hangosítása úgy kerül megoldásra, hogy a nézőközönség
számára a rendezvény területének bármely pontján hallható lesz.
Helyszíni kiépített vagy mobil hangosítási lehetőségek:
 Kapucinus tér Nagyszínpad és Lamberg-kastély park Kisszínpad:
A hangosítás technikai feltételeit a Fehérvár Fesztivál Kft biztosítja.
Hang és fénytechnika: Kovács Antal Elérhetősége: +3620/7760772
Színpadok, egyéb kiegészítők: Rikli Csaba Elérhetősége: +3620/776-0775
Tartalék energiaellátás biztosítva.

A tartalék-energiaellátás módja: 1 db (Heron típusú) 2,7 kW teljesítményű 400/230 V önindítós
aggregátor áll rendelkezésre.
Ezen kívül rendelkezésre áll 2 db hangosító eszköz (HQ Mega Phone 35 típusú hangosbeszélő,
kimenő teljesítmény: 25 W, hatótáv: kb. 1500 m, elem üzemidő: kb. 5 óra) a rendezvényen
résztvevők tájékoztatása érdekében például meghibásodás, vagy áramellátás szünetelése esetén.
17. A résztvevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzok elhelyezése a rendezvény
területén
A résztvevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat helyezünk ki a rendezvény területén a
menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők
koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket,
menekülésre figyelembe vett útvonalat tüntetjük fel.
A táblák az alábbi helyeken kerülnek kihelyezésre:
- Kapucinus tér templom előtti területen,
- Posta előtt, a boros faházak előtt,
- A nagyszínpad két oldalán
- Kastély park kisszínpad két oldalán
- A három főbejárati kapun
18. A rendezvény szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható
egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásban)
Alulírott Kovács Gergő, mint a XIX. Móri Szent György-heti Vigasságok rendezvény felelős
szervezője nyilatkozom, hogy egy időpontban várható legmagasabb látogatói létszám:


Kapucinus tér
Nagyszínpad, Borutca, Szent György napi kézműves vásár
2017. április 29.- április 30. 16.00 órától 02.00 óráig
Max. 1000 fő



Lamberg-kastély parkja
Kisszínpad, főzőverseny, hagyományőrző bemutató
2017. április 29. 08.00 órától 16.00 óráig
Max. 500 fő

 Szent István park
Vidámpark
2017. április 29. 10.00 órától 22.00 óráig
Max. 500fő

Amennyiben a tervezett létszámnál 50%-kal több vendég látogatja a rendezvényt, a változásról a
szervező haladéktalanul tájékoztatja az illetékes tűzoltóság ügyeletét.
Mór, 2017. március 29.
……………………………
Kovács Gergő mb. igazgató

19. A színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete
Színpad: 120 m2
Vendéglátó és kereskedelmi egységek a Kapucinus téren 30X6m2
20. A rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők,
raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek valamint, ha létesült, az irányítási pont
területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét
tartalmazó nyilvántartás
Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készülék lesz készenlétben.
Kapucinus tér, Nagyszínpad:
Mérete: 1 db 10 m x 12 m, védelmére 6 db 34 A teljesítményű tűzoltó készülék biztosított.
Lamberg-kastély, Kisszínpad:
Mérete: 1 db 6x8 m, védelmére 3 db 34 A teljesítményű tűzoltó készülék biztosított
A vendéglátó egységek, védelméről annak üzemeltetője gondoskodik, melyhez előírás szerint
minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell
készenlétben tartani.

21. A PB-gáz palackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartás

- Kapucinus tér, kereskedelmi egység, Preszterné Wittner Andrea e.v. 8060 Mór, Kossuth u.7.
1db.
A PB-gáz palackok alkalmazási helyeit a mellékelt térkép tartalmazza.

22. A rendezvény megjelenítésére használt honlap elérési címe, a kiürítésre, menekítésre
vonatkozó biztonsági intézkedéséket tartalmazó, nyilvánosságra hozható kivonat elérési helye
(link megadása)
A helyszínrajz – tartalmazza a menekülési útvonalakat és az információs pontokat – a kiürítésre,
menekítésre vonatozó biztonsági intézkedéseket tartalmazó kivonat tájékoztatás céljából
elhelyezésre kerül a www.lambergkastely.hu honlapon.
23. A rendezvény irányítási pontjának technikai és infrastrukturális leírása, a döntéshozatali
mechanizmus pontos leírása
A rendezvény ideje alatt a biztosítási feladatok maradéktalan ellátása, az információk begyűjtése,
valamint a kommunikációs feladatok ellátása érdekében a rendezvény felelősének irányításával, a
Irányító Központ (IR) kerül kialakításra a Móri Polgármesteri Hivatal, 8060 Mór, Szent István tér 6.
szám alatt.
A biztosításban résztvevő szervek, szervezetek operatív törzsbe beosztott, intézkedésre jogosult
vezetői a beérkező információkról kötelesek tájékoztatni a rendezvény vezetőjét.

Szükség esetén a jogosultak a központból vezetik a mentési, kárelhárítási és helyreállítási feladatok
végrehajtására szervezett, valamint szükség szerint a megerősítő, résztvevő szervezeteket.
A rendezvény biztosításában, szervezésében, lebonyolításában résztvevők elérhetősége szerepel a
fontosabb telefonszámok jegyzékében, az Irányító Központon keresztül az érintettek folyamatos
kapcsolattartása biztosított.
IR elérhetőség:

Móri Polgármesteri Hivatal
8060 Mór, Szent István tér 6.
Telefon: 06/22/560-801

Állandó elérhetőség:

Békési László városgondnok: 06/30/237-3186

A koordinációs, információs pontokon megjelölt felelősök:
 Kapucinus tér: a hangosításra kijelölt helyen
Nagyszínpad
Kapcsolattartó: Kovács Gergő Elérhetősége: 06/30/662-8957
Borutca
Kapcsolattartó: Frey Szabolcs, Elérhetősége: 06/30/2844-478
 Szent György napi kézműves vásár
Kapcsolattartó: Móri TDM Egyesület, Tóth Márta, Elérhetősége: +3620/449-4646
 Lamberg-kastély parkja (Szent István tér 5.)
Kapcsolattartó: Kovács Gergő Elérhetősége: 06/30/662-8957

24. A rendezvény biztonságos lebonyolítását akadályozó, várható veszélyeztető tényezők és
veszélyhelyzetek leírása (rendkívüli időjárási helyzet, tűzeset, közbiztonságot
veszélyeztető tényezők, bombafenyegetés, stb.), ezek bekövetkezésekor a jelentések,
riasztások rendje
24.1. Rendkívüli időjárási helyzet esetére vonatkozó intézkedések
A rendezvény felelőse figyeli az országos meteorológia szolgálat honlapját.
Váratlan időjárási anomáliák (szélsőséges időjárási események: zivatar, villámlás, felhőszakadás,
jégeső, viharos esetlegesen orkánerejű szél) előfordulhatnak a rendezvény időtartama alatt.
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.)
kormányrendelet 8. § f) pontjának megfelelően a rendezvény felelőse meghatározza a viharos
időjárás esetére vonatkozó intézkedéseket, valamint a 8. § b) pontjának a fesztivál helyszíneinek
baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozóan a kiürítési, menekítési
intézkedéseket.
Riasztás esetén a rendezvény vezetője haladéktalanul intézkedik a látogatók tájékoztatásáról a
hangosbemondókon keresztül. Szükség esetén utasítást ad a terület kiürítésére.
A terület elhagyása, kiürítése során konkrétan meg kell nevezni a lehetséges menekülési
útvonalakat. Zárt térben erre kiemelt figyelmet kell fordítani.
A rendezvény résztvevőinek védett helyre „menekítése” során meg kell nevezni a közelben igénybe
vehető objektumokat.
A rendőrség irányításával, az együttműködő erők közreműködésével kerül lebonyolításra a
látogatók a veszélyeztetett területről történő kimenekítése vagy befogadó helyekre történő
ideiglenes elhelyezése.

A biztonsági vezető irányításával a biztonsági személyzet gondoskodik a terület kiürítéséről, illetve
szükség esetén a látogatók kimenekítéséről a veszélyeztetett területről az ideiglenes befogadó
helyekre.
A rendezvény helyszíneihez legközelebbi ideiglenes befogadó helyként alkalmas épületek
biztosítják váratlan esemény kialakulása esetén a látogatók elhelyezését a veszélyhelyzet
időtartamára. A rendezvény helyszíneihez legközelebbi objektumok, melyek befogadásra igénybe
vehetők:
o Radnóti Miklós Általános Iskola Cím: 8060 Mór, Szt. István tér 9.
o Mozi épülete Cím: 8060 Mór, Lovarda u 5.
o Lamberg-kastély Cím: 8060 Mór, Szent István tér 5.
A látogatók riasztásával és folyamatos tájékoztatásával kapcsolatos feladatok:
A tömegtájékoztatás a színpadokon telepített hangosító berendezéseken keresztül (Kastély park,
Kapucinus tér Nagyszínpad, és az előtte lévő területen, szükség esetén a kézi hangosító
igénybevételével) kerül megoldásra. A szabadtéri rendezvény hangosítása úgy kerül megoldásra,
hogy a nézőközönség számára a rendezvény területének bármely pontján hallható lesz.
Szükség esetén a rendezvény szervezője – a rendezvény felelősének utasítása alapján tájékoztatja a
résztvevőket az esetlegesen várható veszélyhelyzetről, illetve foganatosítandó intézkedésekről,
magatartási szabályokról.
A tájékoztató szövegének egyértelműnek, határozottnak kell lennie, kerülni kell az olyan
közleményeket, amelyek pánik kialakulását idézhetik elő. A rendezvény felelőse gondoskodik
valamennyi helyszínen az egységes figyelmeztető szöveg közzétételéről.

Különböző veszélyhelyzetek esetén a beolvasandó, közönségtájékoztató szövegek magyar és
angol nyelven:
„Figyelem! Figyelem! Kérem a látogatókat szíveskedjenek a megjelölt útvonalakon a
biztonsági személyzet irányításával a rendezvény helyszínét elhagyni!
"Attention! Attention! I ask the visitors to leave the event place on the designated routes
with the control of the security staff.
A rendezvény időtartama alatt a biztonsági személyzet feladata a résztvevők tájékoztatása a
biztonsági előírásokról és a menekülési lehetőségekről.
24.2. Közbiztonságot veszélyeztető tényezők
 Bombafenyegetés, terrorfenyegetettség
Nem ismert.
 A nagyszámú vendég miatt alkalmi bűnözők
A rendőrség a rendezvény veszélyeztetettségét ismeri, saját hatáskörében intézkedik, a
helyszínt szakmai szempontjai szerint ellenőrzi.
 Kedvezőtlen tömeghatások (pánik, tömeg feltorlódása, kedvezőtlen tömegeloszlás)
A rendezvényen jellemzően helyismerettel rendelkező személyek vesznek részt, de a
helyismerettel nem rendelkezők is látják a többirányú menekülési lehetőségeket. A fentiek
alapján az esetlegesen kialakuló pánikhangulat kedvezőtlen tömegeloszlást nem okoz.
25. Az egészségügyi biztosításért felelős szervezet és személy megnevezése, elérhetősége

Az alapvető cél a preventív egészségügyi ellátás. A zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) kormányrendelet 8. § e) pontjának megfelelően a
rendezvény felelőse gondoskodik az egészségügyi biztosítás megszervezéséről, a mentésről szóló
5/2006. (II.7.) EüM. rendelet rendezvénybiztosításra vonatkozó előírásainak figyelembe vételével.
Mór Mentőállomás közreműködésével:
Mentésirányítás, ügyelet: 104
Kapcsolattartó: Bartha Balázs mentőállomás vezető 06/20/936-9048
25.1 Mentőjárművek elhelyezése
2017. április 29. szombat
 A kastély parkban a vöröskereszt látja el az egészségügyi biztosítást.
 Kapucinus-tér 16.00-02.00 1 db esetkocsi (Kapucinus tér és Kossuth utcai
bejáratánál)

25.2 Az ügyeleti szolgálatot ellátó kórházak és rendelők számbavétele
Egészségügyi ellátás biztosítása a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Móri
Telephely Sürgősségi Osztályán
26. Kiürítés számítás:
TvMI10.1:2015.07.15. azonosítójú Tűzvédelmi Műszaki irányelv 4.3 pontja 7. ábra alapján
került meghatározásra.
Megadott maximum 1000 fővel került meghatározásra a nagyszínpad és a hozzácsatlakozó
Bor utca kirakodó vásár területe.
Nézőtér területe: 40 m x 17 m = 1080 m2
Létszámsűrűség: 1,18 fő/m2
Összlétszám: 1000fő
Nézőtéren kívül
Létszámsűrűség kisebb mint 0,5 fő / m2
Szükséges minimális menekülési szélesség 1000 fő/(41,7 fő/m/perc x 4 perc) 5,99 m.
Kezdeti menekülési szélesség: 40m + 27 m + 40 m = 107 m
Megállapítható, hogy a kezdeti menekülési szélesség nagyobb mint a minimális menekülési
szélesség.
ta1= s1/v1 = 40 /27,8 = 1,44 kisebb mint 4perc tehát megfelel.
s1 talaj aszfalt 40 m
v1 = 27,8 x 1 x 1 haladási sebesség
Korrekciós tényező rendezvény típusa alapján 1,0
Talajtípus alapján 1-es.
Menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélessége.
50 m + 6 m = 56 m
s2 = 1 m
v2 = 27,8 haladási sebesség
Kiürítendő létszám értéke a nézőtér létszáma és a nézőtér körül lévő emberek összesen 3200 fő.

Szűkítés K értéke minden esetben 41,7 fő.
Menekülésre figyelembe vett útvonalak szabad keresztmetszete.
Lsz = 56 m
S3 = 39 m
v3 = 27,8 haladási sebesség
tb = s2/v2 + N/K x Lsz + S3/ V3 = 1/27,8 + 3200/41,7 x 56 + 39/27,8 = 2,81 perc
Megengedett érték kisebb mint 4 perc, megfelel.

Megadott maximum 1500 fővel került meghatározásra a kisszínpad és a hozzácsatlakozó
főzőverseny területe.
A menekülésre figyelembe vett út szabad szélessége az OTSZ 208. § (2) bekezdése értelmében min.
2,5 m. Ez a követelmény teljesül, mert a helyszínen 4 m széles útvonalak tervezettek.
A tűz vagy egyéb veszélyforrás helyének kijelölésekor a kiürítés szempontjából legkedvezőtlenebb,
de reális hely került meghatározásra. A rendezvény egy helyszínen zajlik.
A számítás során a TvMI 10.1:2015.07.15. (a továbbiakban: TvMI) 4.3. pontjának alkalmazása a
4.1. pont előírásainak figyelembe vételével és
maradéktalan betartásával történt.
A helyszínen tartózkodók várható létszáma: 1500 fő.
A területen főzőverseny megtartása tervezett, a Mór, 1409/1 helyrajzi szám alatti ingatlan délnyugati telekhatárával párhuzamosan, legfeljebb 8 sor főzőhely kialakításával. A sorok között
összesen 7, valamint a sorok elejénél és végénél egy-egy 4 m szabad szélességű útvonal fog
rendelkezésre állni.
Adatok (a rövidítések, jelölések a TvMI-ben meghatározottak alapján történtek):
N=1500 fő
k=41,7 fő/m*min
kezdeti menekülési szélesség: 60 m + 60 m + 100 m = 220 m
Leszűkítések: maguk az útvonalak, szélességük egységesen 4 m, melyekből 7 db áll rendelkezésre 8
sor főzőhely kialakítása esetén.
A menekülési útvonal sík, lépcső nem található rajta.
A haladási sebesség meghatározásához
a rendezvény típusa: gasztronómiai fesztivál
a talaj típusa: füves terület (a rendelkezésre álló mesterséges talajtakarással kialakított utak
korrekciója kedvezőbb a füves területnél, de
a számítás során a teljes útvonal a kedvezőtlenebb, füves területként kerültek figyelembe vételre).
Minimális menekülési szélesség meghatározása:
minimális menekülési szélesség = 1500 fő/41,7fő/m*min*4min=8, 99 m
Kezdeti menekülési szélesség:
60 m + 60 m + 100 m = 220 m
kezdeti menekülési szélesség > minimális menekülési szélesség
Haladási sebesség:
létszámsűrűség: 1-2 fő/m 2
korrekciós tényezők:
- gasztronómiai fesztivál: 1
- füves terület: 0,9

haladási sebesség = 49, 6 m/min * 1, 0 * 0, 9 = 44, 64 m/min
A vizsgált helyszín kiürítési időtartama:
tb = s2/v2 + N/K x Lsz + S3/ V3 =3/44,64 +1500/ 41,71 *5 (4 0,0 0*7) +97/ 44,64 = 3,52min.
3,52 min < 4,0 min, tehát
az OTSZ 207. § (6) bekezdése alapján a tűz vagy egyéb veszélyforrás 40 m-es körzetének
legfeljebb 4 perc időtartam alatti, biztonságos elhagyása a követelmény, mely a fentiek alapján
igazoltan teljesül.

27. Programterv
A biztonságért felelős szervek informálása céljából a rendezvény helyszínenkénti részletes
programja és lebonyolításának pontos időbeni ütemezése
Április 29. (szombat)
Programok a Lamberg-kastély parkjában
9.00

Megnyitó
“EZERJÓ FAKANÁLFORGATÓ” borral készülő ételek országos főzőversenye
Jelentkezés a Borbarát Hölgyek Egyesületénél április 20-ig, az alábbi
elérhetőségeken:
E-mail: borbarat.holgyek@freemail.hu Tel: 06/30/651-9284
8 órától regisztráció, előkészületek, főzés
9 órától Megnyitó, polgármesteri köszöntő
11 órától a zsűri megtekinti a főző csapatokat, a terítést
(az ételeknek még nem kell kész lennie)
12 órától ételminta leadása, zsűrizésre (a Borbarát Hölgyek
viszik el az ételeket a csapatoktól a zsűrinek)
- az ételek ezen időpont után kóstoltathatók!!!
15 órakor eredményhirdetés
8.00 órától regisztráció
12.30 órától zsűrizés, nyilvános kóstolás

9.30
10.00-15.00
10.00
10.30
12.00
13.30
15.00

Móri Ifjúsági Fúvószenekar fellépése
„Papírforma” kézműves foglalkozás nem csak gyerekeknek
Karate bemutató
Diákművészeti csoportok fellépése
Tata Várának Seymenjei harci bemutatója
Lovagi torna az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület szervezésében
A főzőverseny eredményhirdetése

Programok a Kapucinus téri színpadon
16.00
17.00

Apacuka Zenekar koncertje gyerekeknek
Helyszín: Kapucinus téri színpad
Mészáros Árpád Zsolt fellépése
Helyszín: Kapucinus téri színpad

18.30
21.00
23.00-02.00

New Level Empire koncert
Helyszín: Kapucinus téri színpad
Kowalsky meg a Vega koncert
Helyszín: Kapucinus téri színpad
Buli a Viking Zenekarral
Helyszín: Kapucinus téri színpad

Egyéb programokhoz kapcsolódó információ:
- Borutca - a Móri Borvidék borászatai a rendezvény ideje alatt a Kapucinus téren árusítják
termékeiket;
- A Lamberg-kastély Kulturális Központ állandó kiállításai a rendezvény ideje alatt
ingyenesek:
Barokk szoba, Helytörténeti kiállítás, Wekerle Sándor Állandó Kiállítás
Dr. Zimmermann Ágoston emlékszoba
Sváb tájház
Vasarely-szoba
Időszaki kiállítás
Ajándéktárgyak értékesítése a múzeumi boltban

Egyéb kapcsolódó programok április 29-én
8.00-19.00
10.00-16.00

10.00

10.30

11.00-18.00

18.00-20.00
10.00-22.00

II. Szent Flórián Futam – tűzoltóverseny
Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont előtti füves terület
A Lamberg-kastély állandó tárlatai ingyenesen megtekinthetőek: Sváb tájház
Barokk szoba, Helytörténeti gyűjtemény, Wekerle Sándor Állandó Kiállítás,
Vasarely-szoba
A Lamberg-kastély parkjában a Kútház nyitott műhelyként látogatható kézműves
lehetőséggel (nemezelés, agyagozás) kicsiknek és nagyoknak.
Íjászverseny a Móri Íjászegylet szervezésében
Előnevezés 2017. április 27-ig
Tóth Csaba 06/30/491-0033 e-mail: toth.csaba179@chello.hu
Helyszín: Vértes Tábor
Megye nap
Ünnepi Közgyűlés
Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház
Szent György napi kézműves vásár
Fejér termékek vására
Helyszín: Kapucinus tér
Mórról indult…: Pr. Dr. Krausz Ferenc előadása életéről, munkásságáról
Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház
Vidámpark
Helyszín: Szent István park

28. Elérhetőségek, telefonszámok
XIV. MÓRI SZENT GYÖRGY-HETI VIGASSÁGOK
2017. ÁPRILIS 29.

Szervezet

Kapcsolattartó

Irányító Központ (Állandó elérhetőség)

Elérhetőség
06/22/560-801

Fenyves Péter polgármester

06/22/560-802

Pálla József jegyző

06/22/560-823

Békési László

30/237-3186

Ügyelet

107
06/22/407-063

Dr. Kovács Ferenc alezredes rendőrkapitány

06/22/407-063

Gyuris János r. alezredes
mb. védelmi tiszt

06/20/508-0104

TO-KEN 2005 Patrol Kft

Kovács Tarsoly Gábor

06/30/374-2207

Mór Város Polgárőr Egyesülete

Müllner Tibor
elnök

06/30/6214890

Ügyelet

105
22/512-150

Dr. Gömöri Gábor
kistérségi tiszti főorvos

06/22/407-026

Dr. Tomor Éva főállatorvos

06/22/562-359
06/20/315-0270

Bartha Balázs mentőállomás vezető

06/22/407-352
06/20/936-9048

Fejér Megyei Szent György Egyetemi
Oktató Kórház Móri Telephely
Sürgősségi Osztály

Dr. Csernavölgyi István főigazgató

06/22/407-118

Lamberg-kastély Kulturális Központ

Kovács Gergő

06/30/662-8957

Lamberg-kastély Kulturális Központ

Kelliár Zoltánné Emma

06/30/4815-874

Lamberg-kastély Kulturális Központ

Viola Andrea

06/30/481-5784

Lamberg-kastély Kulturális Központ

Losonczy Ildikó

06/30/481-5542

Lamberg-kastély Kulturális Központ

Pető-Budai Edit

06/30/754-3356

Szervezet

Kapcsolattartó

Elérhetőség

Mór Városi Önkormányzat

Városi Rendőrkapitányság

FM Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Székesfehérvári Katasztrófavédelmi
Kir.
Móri
Járási
Hivatal
Járási
Népegészségügyi Intézete
Móri
Járási
Hivatal
Járási
Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala,
OMSZ Móri Mentőállomás
Egészségügyi biztosítás

Kapucinus tér Nagyszínpad
technika

Kovács Antal
Rikli Csaba

06/20/7760-772
06/20/776-0775

Borutca

Frey Szabolcs

06/30/2844-478

Tóth Márta

06/20/449-4646

Bánki Zsolt

06/30/200-8256

Fervill Kft. (villanyszerelés)

Klock Ferenc

06/30/348-5470

Gre-sa Bt. (vízszerelés)

Gregorics István

06/20/958-0481

Gyepmester

Molnár Tamás

06/30/215-8100

Móri Borvidék TDM Egyesület
vásározók szervezője, vidámpark,
illemhelyek
Mór-Holding Kft
Köztisztaság felelős

Ideiglenes elhelyezés biztosítása (épületek nyitása)
Radnóti Miklós Általános Iskola

Kajos Péterné

06/20/3202-310

Mozi épülete

Kovács Gergő

06/30/662-8957

Lamberg-kastély

Kovács Gergő

06/30/662-8957

Mór, 2017. március 29.

Kovács Gergő
mb. igazgató

