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BIZTOSÍTÁSI TERV
a TESLA Kulturális- és Szórakoztató Központ
Biztonsági szolgálatának ellátásához
I. A rendezvényre vonatkozó fontosabb információk
Ezen biztonsági terv célja. hogy összefoglalja a TESLA Kulturális- és Szórakoztató
Központ, természetben Budapest város Kazinczy utca 2I. Hrsz:34262 szám alatt 595 m2
alapterületén megrendezésre kęrülő állandó/időszakos zenés- táncos rendezvényre
vonatkozó szabályokat és biztonsági intézkedéseket.

A rendezvény szervezője: 7kert Kft.
Székhelye:
Adószáma:
Képviselői:

1051 Budapest, Zrínyi utca 4.
26517922-2-41
Németh Zsolt +36-30-677-73-33;

Megjegyzések:
 A rendezvények időpontja, és jellege változhat. A változásokról a Szervező
képviselője legalább két nappal (de minimum 24 órával) a változások előtt írásban
és telefonon tájékoztatja az Hori-Zone DSP Központi Diszpécser Ügyeleti
Szolgálatát, a koordinációs vezetőt
 A rendezvények dátumának, és jellégének változásán túl a tájékoztatásnak ki kell
terjedni a valószínű nézőszámra, hogy meghatározható legyen a biztonsági
személyzet létszáma.
A zenés, táncos rendezvény megnevezése: Diszkó
A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése:
Zeneszolgáltatás lemezlovas által, valamint étel- és italárusítás.
A rendezvény befogadóképessége: 730 fő
A rendezvény időpontja: 2018. november 06-tól változó napokon, változó időpontokban.
Rendezvénynapokon változó időpontokban, de általában 21.00-06.00 óra között tartanak a
rendezvények.

II.A rendezvény helye:
A rendezvények Budapest, hetedik kerületében elhelyezkedő TESLA Kulturális- és
Szórakoztató Központ területén kerülnek megrendezésre.
A zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan címe:
1075 Budapest, Kazinczy u. 21. Hrsz 34262
A rendezvény megközelíthető tömegközlekedéssel, autóval, motorkerékpárral,
kerékpárral és gyalogosan.
A rendezvényterület elhelyezkedését lásd a térképrészletet tartalmazó 1-es és 2-es sz.
mellékletben.
A rendezvényről ugyanezeken az útvonalakon távozhatnak veszélyhelyzet esetében
is.

Térképek:
Helyszínrajz, jelölő magyarázattal (Megközelítési és menekítési útvonalak, utcák
megjelölése a helyszínrajzon, leírásuk): 1.SZ.MELLÉKLET


A rendezvényhelyszín vészkijáratait lásd az 1. sz. mellékletben

A terület tulajdonosa/[kezelője: 7kert Kft.
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. április
30. napján kelt szerződésével hozzájárult a fenti terület használatához.
A terület/helyszín alaprajza: 2. SZ. MELLÉKLET
A terület/építmény használatának jogcíme: Bérlemény

A rendezvény bonyolítója bejelentette a rendezvényt az Országos Mentőszolgálat
felé , valamint tájékoztatta, hogy a rendezvényen az egészség-biztonsági feltételek
rendelkezésre állnak.
III. Hivatalos Személyek:
1. A rendezvény felelős vezetője: Németh Zsolt ügyvezető
Elérhetősége : +36-30-677-73-33;
2. A rendezvény biztonsági személyzete:
Hori-Zone DSP Kft. (székhely: 1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor u. 1; Cg.: 01-09-994625, Bankszámlaszám: MKB BANK ZRt. 10300002-10589038-49020016, képviseli: Szőke
Andor ügyvezető) a rendezvény szervezőjével kötött szerződés alapján, az arra való
jogosultság/engedély birtokában végzi.
3. A rendezvényen résztvevők létszáma (tervezett) 720 fő,
A biztonsági személyzet létszáma: (23/2011. Korm. rendelet 8. § ''d'' pontja alapján),
a TESLA szórakozóhely területén megrendezett programok biztosításában, a rendezvény
jellegétől,látogatottságától függően minímun 2 és maximum 10 fő személy és vagyonőr vesz
részt. A biztonsági személyzet létszámát minden rendezvényt megelőzően, a várható
látogatottsági viszonyok alapján, a rendező, a biztonsági szolgálat vezetőjével egyeztetve,
határozza meg. A biztonsági szolgálat szükség esetén, akár a rendezvény folyamán is képes a
rendezvény helyszínre irányítani - igény szerint –plusz- rendezői létszámot.
A biztonsági szolgálat/személyzet ellátandó feladatait a biztonsági tervhez csatolt
szerződés tartalmazza. (A szerződés a biztonsági terv elválaszthatatlan része!)
3.SZ.MELLÉKLET
A rendezvényfelelős vezetője büntetőjogi felelősséggel akként nyilatkozik, hogy
a biztonsági tervben foglaltak tartalma a valóságnak megfelelő.

------------------------------------------------------Németh Zsolt ügyvezető
A rendezvény felelős vezetője

4. A rendezvény kommunikációjáért felelős személy: Németh Zsolt ügyvezető
elérhetősége : +36-30-677-73-33;
A kommunikátor feladata, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő
nyilatkozatokat a rendezvényt szervező és bonyolító Társaság vezetésével egyeztetett
tartalommal a nyilvánosság elé tarja, ill. a sajtó és a média előtt képviselje.
A kommunikátor feladata a rendezvény előtt. alatt (szükség esetén azon túl is) a
hatóságokkal való kapcsolat tartás. Ezen túlmenően feladata a különböző
veszélyhelyzetek esetén a beolvasandó, közönség tájékoztató szövegek (magyar és
angol nyelven) ismertetése.
5. Hangosítás
A rendezvény hangosításáért felelős személy neve: Brunda Mátyás üzletvezető
elérhetősége : +36-30-828-29-30
A hangosító feladata, hogy a rendezvény hangosítását az illetékes Önkormányzat
Környezetvédelmi Osztályával egyeztetve, az önkormányzati rendeletben és egyéb
jogszabályokban előírtan és azt betartva kivitelezze, iil. a rendezvény ideje alatt a
helyszínen tartózkodjon és a felmerülő hatósági/ rendezvényszervezői igényeknek
megfelelően beállítsa.
6. Azonosíthatóság. láthatóság
A rendezvényi személyzet tagjait lehetőleg formaruhában, ettől eltérő esetben a
vendégektől megkülönböztetetten kell munkába állítani a rájuk vonatkozó szükséges
és érvényes dokumentációk (pl' munkaszerződés, EÜ könyv,) helyszínen tartásával.
A rendezvény tisztségviselőinek jól tátható azonosítóval kell rendelkezniük, amely
lehet kitűző, nyakba akasztó vagy láthatósági-mellény A személyzetet a
rendezvényen várható eseményekre - amennyiben az az általánostóĺ eltérő - ki kell
oktatni tűz-, és munkavédelmi szempontok szerint és ellátni a rendezvény speciális
információival, ill. szükség esetén láthatósági táblával, mellénnyel, egyéb tárgyakkal
(pl. rádióösszeköttetés, e1emlámpa), stb. ezen túlmenően a menekítési/ tűzriadó
tervnek, az előírt tűzrendészeti berendezéseknek, tárgyaknak jól látható, hozzáférhető
helyen kell lennie.
7. Befogadóképesség/kiürítési számítás
A rendezvény befogadóképessége a kiürítési számítás alapján került meghatározásra,
mely - előzetes egyeztetést követően - az illetékes Tűzoltó parancsnokság felé
megküldésre került. 4. S Z. M E LLE KL ET
A rendezvény tűzvédelmi szabályzata és a kiürítési terve a rendezvény helyszínének
figye1embevételével készült. 5.SZ.MELLÉKLET

IV. A rendezvényre vonatkozó jogszabályok:
A 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM. rendelet

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv a kiürítésről (BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság, 2015.03.04.)

Tűzvédelmi és Vészhelyzet-kezelési szabályzat, melyet a 9/2015. (III.25.) BM
rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy készített.

A mentésről módosított szóló 5/2006. (II.7.) EÜM

Személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.


A rendezvények résztvevői:





Az eladott belépőjegyektől, valamint a kiszolgáló, és rendezvénybiztosító
állomány létszámától függően, és azokkal együttesen a vendégek száma 720 főben
maximalizálható.
A belépő személyeket a bejáratnál a egy Host/ Hostess számlálóval számolja.
A számlálóhelyről kapott adatok, és információk alapján a biztosítás helyszíni
vezetője összegzi a belépők létszámát és jelzi a Szervező képviselőjének. 720 fő elérése
esetén a további belépés csak a kilépő személyek helyett történhet
A rendezvényterület naponkénti működés rendje:
21:00 órakor kapunyitás, másnap 06.00 órakor zárás





Belépőjegy vásárlásával, vagy a jegyelárusítást végző személy külön engedélyével
belépőjegy vásárlása nélkül (VIP beléptetés) lehet belépni.
Nyitástól számított, a Megbízó által meghatározott időintervallumban, esetlegesen
belépőjegy vásárlása nélkül be lehet lépni.
A résztvevők zenét hallgatnak, táncolhatnak, ételt-italt fogyaszthatnak másnap 06:00



óráig.


A rendezvényterületről történő távozás normál esetben a főbejáratnál kialakított
kijáraton keresztül történik, bármely okból történő kiürítés esetén a menekítési kijáratokon
történhet (1. sz. melléklet)











A bejáraton át belépni szándékozók között lehetnek olyan személyek, akik
közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket (8 cm-nél hosszabb vágó-szúró
hosszúságú kés, boxer, 20 mg-nál nagyobb töltetű spray, fegyverutánzat, gázpisztoly,
pirotechnikai eszközök) palackban bármilyen folyadékot, élelmiszert, továbbá tiltott
eszközöket (fegyver, lőszer, robbanószer, kábítószer) kísérelnek meg bevinni a
rendezvényterületre.
Előfordulhat, hogy valaki szeszesitaltól vagy más szertől túlzottan bódult állapotban
kísérel meg belépést a rendezvényterületre, vagy a belépés után kerül ilyen állapotba.
Előfordulhat továbbá a rendezvényterületen, hogy valaki (vagy valakik
csoportosan) rendbontó, garázda magatartást tanúsítanak. Történhet más egyéb
szabálysértés elkövetése is.
Nem zárható ki a rendezvényterületen egyes bűncselekmények (pl. közveszéllyel,
robbantással fenyegetés, lopás, rablás, kifosztás, rongálás, súlyos testi sértés okozása)
elkövetése sem.
Szintén nem zárható ki a rendezvényterületen a tűz keletkezése, bármely okból
bekövetkezett robbanás, műszaki baleset, katasztrófahelyzet kialakulása.
Kialakulhatnak olyan gyors lefolyású, hagy intenzitású időjárási változások,
jelenségek, amelyek veszélyeztetik vagy sérthetik a TESLA Kulturális- és Szórakoztató
Központ személyzetének, vendégeinek életét, testi épségét.
V. A Hori-Zone DSP Kft, által vezényelt rendezvénybiztosító biztonsági szolgálat fő
feladatai, szolgálati csoportosítása, öltözete, felszerelése

Biztonsági szolgálat fő feladatai:
A rendezvényterület beléptetési pontján biztonsági zóna kialakítása, a vendégek
mozgásának terelése szükséges darabszámú kordon telepítésével.

A biztonsági zónában, a bejáratnál lévő pénztárnál, a rendezői baloldalon VIP
beléptetési pont, a rendezői jobb oldalon belépőjegyes beléptetési pont biztosítása.

A biztonsági zónába telepített beléptetési pontokon belépési jogosultság vizsgálatot,
ruházat és csomagátvizsgálást végeznek.

A beléptetés során folyamatosan figyeljék az átvizsgáló pontokon áthaladó
forgalmat. Az átvizsgálás sebességéhez igazodva, annak függvényében engedjék rá a
belépő vendégeket az átvizsgálási pontokra.

A belépők átvizsgálása kézi fémkeresőkkel, valamint a csomagátvizsgálás
protokolljának futtatásával történik meg.

Az időjárás függvényében fordítson külön figyelmet a belépők ruházatára
melyeket nem testen viselnek, hanem kézben, csomagban elhelyezve szállítanak
















A ruházat és csomagátvizsgálás során előtalált gyanús csomagokat, tárgyi
eszközöket, közbiztonságra veszélyes eszközöket jelentse elöljárójának, annak
tulajdonosát tartsa vissza, szükséges esetben szigetelje el a beléptetési ponttól
A hostok által számolt, rendezvényterületen tartózkodók számáról időszakosan
tegyen jelentést elöljárójának
A tevékenység során fokozott figyelmet fordítson a következőkre: jogosulatlan
behatolások, klf. tárgyak illegális bejuttatása, bedobálások megakadályozása, esetleges
sérülések, rongálások felfedése, azokra való intézkedés, vészkijáratok szabadon tartása
Belső zárások végrehajtása a rendezvényterületen, a záráskor történő be- és
kiléptetés végzése.
A rendezvényterület ellenőrzése a bűncselekmények, szabálysértések megelőzése
és megszakítása céljából, az elkövetők elfogása, a rendőrség helyszínre hívása, az
elkövetők átadása a rendőrségnek.
A rendezvények alatti egészségügyi problémák kezelésében való részvétel
(elsősegély- nyújtás, az egészségügyi biztosító szerv értesítése)
Az esetleges tűz okozta válsághelyzetek kezelésében való részvétel (kis intenzitású
tüzek eloltása kézi tűzoltó készülékkel), a tűzoltóság értesítése.
A rendezvényterület bármely okból történő kiürítése esetén a kiürítés végrehajtása,
a területen tartózkodó személyek menekítése a menekítő kapukon keresztül a környező
utcákra.
A bármely okból bekövetkezett robbanás, műszaki baleset, a személy- és
vagyonbiztonságot sértő vagy veszélyeztető időjárási viszonyok kialakulása,
katasztrófahelyzet okozta válsághelyzet kezelésében való részvétel.
A rendezvénybiztosító biztonsági szolgálat szolgálati csoportosítása



A rendezvénybiztosító biztonsági szolgálatot szakmailag felügyelő igazgató:
Széki Lajos (+36-20/450-71-66)
A rendezvénybiztosító biztonsági szolgálat területileg illetékes felügyelője:



Mészáros Viktor


(+36-30-923-17-13)

A rendezvénybiztosító biztonsági szolgálat helyszíni vezetője:

Mészáros Viktor

(+36-30-923-17-13)

Határi József (+36-70-640-15-92)
A biztonsági szolgálat naponkénti és időszakonkénti létszámát Brunda Mátyás Széki Lajossal
egyezteti, aki az igénylés után haladéktalanul leszervezi a kért létszámot és értesíti Mészáros
Viktort a vezényeltek személyéről.

A rendezvénybiztosító biztonsági szolgálat létszámadatai:
Mészáros Viktor a rendezvénynapokon 20:00-06:00 között a rendezvényterületen
tartózkodik. A szolgálatra jelentkezőket csoportonként eligazítja, felállítja a szolgálati
helyeken, ellenőrzi őket. Tartja az összeköttetést rádió adó-vevőn az üzletvezetővel.
Felállítási helyek:
1. beléptetési pont a bejáratnál
2.
járőr
3. VIP
4. Hosszú pult mellet
5.

A rendezvénybiztosító biztonsági szolgálat létszámának meghatározása a 54/2014. (XII.5.)
BM rendelet az Országos Tűvédelmi Szabályzatról idevágó rendelkezései alapján történik.
Öltözet:

fekete öltöny, fekete ing, nyakkendő, fekete, zárt cipő

Felszerelés:

10 db rádió adó-vevő

10 db head-set

2 db rádió adó-vevő töltő
 2 db digitális számláló
VI. A Hori-Zone DSP Kft, által vezényelt rendezvénybiztosító biztonsági szolgálat
tevékenysége rendkívüli események bekövetkezése esetén
A jelen biztonsági terv II. fejezetében megfogalmazott veszélyek, kockázatelemzés
alapján a rendezvénybiztosító biztonsági szolgálatnak a következő rendkívüli
események okozta válsághelyzeteket kell kezelnie.
Bármely okból a rendezvényterületen bekövetkezett ájulás, rosszullét, sérülés,
haláleset.

A bevinni tilos tárgyak bevitelének megkísérlése a rendezvényterületre belépéskor.
 A rendbontó, garázda magatartás vagy más szabálysértés a rendezvényterületen, vagy
közvetlen környezetében.

Bűncselekmény elkövetése a rendezvényterületen vagy közvetlen környezetében.

Tűz keletkezése a rendezvényterületen vagy közvetlen környezetében.

Közveszéllyel (robbantással) fenyegetés


Bármely okból bekövetkezett robbanás, műszaki baleset, katasztrófahelyzet
Gyors kialakulású, nagy intenzitású időjárási változások, jelenségek.
Terrorcselekmény A fenti válsághelyzetek kezelését a rendezvénybiztosító biztonsági
szolgálat helyszíni vezetője vezeti. A felsorolt rendkívüli események bekövetkezését a
rendezvénybiztosító biztonsági szolgálat helyszíni vezetője jelenti rádiótelefonon a HoriZone DSP Diszpécser szolgálatnak (+36/20-359-25-08). A biztonsági szolgálatot irányító
Mészáros Viktor (+36-30-923-17-13), aki haladéktalanul jelenti a szakmai felügyeletet
ellátó Széki Lajos szakmai igazgatónak (+36-20/450-71-66).
Súlyosabb következményekkel járó, kivizsgálást igénylő, rendkívüli esemény
bekövetkezéséről szerzett információ után a felügyelő és az igazgató a TESLA Club-ba vonul,
és részt vesznek hatáskörüknek megfelelően a válságkezelésben.





A rendezvénybiztosító biztonsági szolgálatot, a rendkívüli események bekövetkezésekor
végrehajtandó feladatokra, a rendezvénybiztosító biztonsági szolgálat helyszíni vezetője, a
rendezvénynapokon az eligazítások keretében készíti fel a feladatok személy- és
vagyonőrönként meghatározásával.
Tevékenység, közúti (gyalogos, kerékpáros, gépjármű) közlekedési baleset esetén:
A


balesetet észlelő személy- és vagyonőrök haladéktalanul jelentik a balesetet a
biztonsági szolgálat helyszíni vezetőjének.
A balesetben érintett személyeket, a tanúkat a helyszínen tartják, illetve kérik őket a
helyszínre maradásra, biztonsági szolgálat helyszíni vezetője azonnal a helyszínre
megy, értesíti — amennyiben szükséges — a mentőket (104 vagy 112), a rendőrséget
(112).
Szükség esetén intézkedik az elsősegélynyújtásra, a baleset helyszínének
ideiglenes lezárására a rendőrség kiérkezéséig. A kiérkező hatóságok képviselőit
tájékoztatja a történtekről, majd átadja az intézkedést, a helyszínt a rendőrségnek.
A balesetet észlelő személy- és vagyonőrrel írásos jelentést készített, amelyet
haladéktalanul átad a szakmai felügyelő igazgatónak.

Tevékenység, bármely okból a rendezvényterületen bekövetkezett ájulás, rosszullét,
sérülés, haláleset esetén:
A rendkívüli eseményt észlelő személy- és vagyonőr rádión haladéktalanul jelent
biztonsági szolgálat helyszíni vezetőjének, és annak helyszínre érkezéséig az ájult,
rosszul lévő, sérült, meghalt személy mellett marad, és haladéktalanul elsősegélyt
nyújt.
 A biztonsági szolgálat helyszíni vezetője haladéktalanul rádión, vagy rádiótelefonon
értesíti a rendezvénybiztosítás vezetőjét majd a vezető döntése szerint intézkedik a
mentőszolgálat értesítésére.
 Teljesíti értesítési, jelentési kötelezettségeit (üzletvezető, Hori-Zone Diszpécser, a
rendezvénybiztosító biztonsági szolgálatot szakmailag felügyelő igazgató)


 Haláleset

bekövetkezésekor intézkedik a holttest letakarására, a helyszín ideiglenes
lezárására, a nyomok, bizonyítékok megőrzésére, a rendőrség értesítésére, a
helyszínre hívására (telefon: 112). A kiérkező rendőröket fogadja a helyszínen,
tájékoztatja, és a továbbiakban a rendőrök helyszíni parancsnoka utasításai szerint
jár el.
Tevékenység, bevinni tiltott tárgyak bevitelének megkísérlése a
rendezvényterületre történő belépéskor
A beléptetést végző személy- és vagyonőr amennyiben valamely belépni
szándékozó személy élelmiszert kíván a rendezvényterületre bevinni, megtiltja
a bevitelt. Az élelmiszert a belépni szándékozó a belépés előtt elfogyaszthatja,
vagy kidobhatja a bejáratnál elhelyezett szeméttárolóba. Ugyanez az eljárás
víz, üdítőital esetében is. Szeszes italt sem lehet bevinni.
 Fegyver, lőszer, robbanóanyag, kábítószer, közbiztonságra különösen veszélyes
eszközök belépéskor történő előtalálása esetén a beléptető személy- és
vagyonőr haladéktalanul jelent rádión a biztonsági szolgálat helyszíni
vezetőjének, aki a helyszínre megy, és rendőri intézkedést kér a 112-es
telefonszámon.
 Az elvett, tiltott eszközt, tárgyat és annak birtokosát a rendőrség kiérkezéséig a
helyszínen kell tartani. Távozási kísérlet, ellenállás esetén a személyt d kell
fogni a kiérkező rendőröknek a visszatartott személyt, az elvett, tiltott
eszközökkel együtt átvételi elismervény ellenében át kell adni. A biztonsági
szolgálat helyszíni vezetője intézkedjen arra hogy a visszatartott, átadott
személyt az egészségügyi szolgálat tekintse meg az esetleges sérülések, vagy
sérülésmentesség megállapítása céljából, az átadáskor sérülések meglétét vagy a
sérülésmentességet az átvételi elismervényben rögzíteni szükséges.


Tevékenység, rendbontó, garázda magatartás, vagy más szabálysértés elkövetése
esetén:
 Az említett magatartásokat észidő személy- és vagyonőr haladéktalanul tegyen
jelentést a biztonsági szolgálat helyszíni vezetőjének, aki haladéktalanul menjen a
helyszínre. A személy- és vagyonőr szólítsa fel elkövetőt (elkövetőket) a
rendbontó, garázda magatartás befejezésére.
 A biztonsági szolgálat helyszíni vezetője, amennyiben szükséges, csoportosítson át
a helyszínre további személy- és vagyonőröket, akikkel a szervező képviselőjének
értesítése és döntése után távolítsák el a rendezvényterületről a rendbontó
személyeket.

Súlyosabb rendbontás, garázdaság vagy más szabálysértés elkövetőit a helyszínen kell
tartani, vagy el kell fogni, és a rendőri intézkedést kell kérni.

A rendbontó, garázda, szabálysértő személyek rendőröknek történő átadáskor a leírtak
az irányadóak.

Tevékenység, bűncselekmény elkövetésében tetten ért személy esetében:
A személy- és vagyonőr, vagy más (később tanúként szereplő) személy által a
rendezvényterületen, bűncselekményen tetten ért személyt a rendezvénybiztosító
biztonsági szolgálat személy- és vagyonőröknek el kell fognia, tőle a bűncselekmény
bizonyítékait, a támadásra alkalmas eszközöket el kell venni és haladéktalanul
helyszínre kell hívni a rendőrséget, a tanúkat meg kell kérni, hogy a rendőrség
kiérkezéséig maradjanak a helyszínen. Amennyiben ez nem lehetséges, adataikat,
elérhetőségüket fel kell írni.
• Az elfogott személyt, az elvett eszközöket a kiérkező rendőröknek át kell adni, elismervény
ellenében. Az átadás mechanizmusa megegyezik a 4.1.3./3. pontban leírtakkal.
• Minden intézkedéssor megkezdése előtt rádión haladéktalanul értesíteni kell a biztonsági
szolgálat helyszíni vezetőjét, aki azonnal menjen a helyszínre és a személy- és vagyonőrök
átcsoportosításává! a helyszínen vezesse az intézkedések végrehajtását.
Tevékenység, tűz keletkezése esetén







A tűzet észlelő személy- és vagyonőr azonnal tegyen jelentést rádión a biztonsági
szolgálat helyszíni vezetőjének.
 Kis területű, kis intenzitású, keletkező tűz oltását a legközelebbi kézi tűzoltó
készülékkel haladéktalanul kezdje meg, és a tüzet lehetőleg oltsa el.
 Nagy területű, nagy intenzitású, vagy robbanásveszélyes tűz észlelése esetén
haladéktalanul értesítse a biztonsági szolgálat helyszíni vezetőjét, a tűzoltóságot a
105 vagy 112 telefonszámon.
Amennyiben szükségessé válik, a mentőket és a rendőrséget is értesíteni kell a 104, és
a 107 vagy a 112 telefonszámokon.
A továbbiakban a rendezvénybiztosító biztonsági szolgálatnak a Tűzriadó Tervben
meghatározott feladatokat kell végrehajtani. A végrehajtás során a biztonsági szolgálat
helyszíni vezetője gondoskodik a személy- és vagyonőrök összevonásáról, a
tűzoltóság fogadásáról és tájékoztatásáról, a tűzoltással kapcsolatos feladatoknak
megfelelő átcsoportosításokról, az áramtalanításról, a menekítő kapuk nyitásának
biztosításáról, a tömegirányításról, a biztonsági közlemények ismertetéséről, az élet és
vagyonmentésről.

Tevékenység, közveszéllyel (robbantással) fenyegetés esetén:
Telefonon, levélben, elektronikus úton vagy szóban történt közveszéllyel
(robbantással) fenyegetés esetén a fenyegetésről elsőként tudomást szerző személy
haladéktalanul értesítse a biztonsági szolgálat helyszíni vezetőjét, majd készítsen
feljegyzést a fenyegetéssel kapcsolatosan (időpont, pontos szöveg, a fenyegető neme,
beszédjellemzői, stb.).
 A biztonsági szolgálat helyszíni vezetője haladéktalanul tájékoztassa a Szervező
képviselőjét, majd annak engedélyével értesítse a rendőrséget a 112-es


telefonszámon. A rendőrségtől kérje, hogy a területileg illetékes rendőrhatóságtól
vezényeljenek a helyszínre helyszíni parancsnokot, továbbá a szükséges
forgalomlezáráshoz, forgalomeltereléshez rendőröket Kérje továbbá a Rendőrség
Tűzszerészeti Szolgálatának értesítését, illetve kivonulását a TESLA Club kötelező
átvizsgáláshoz.
 A biztonsági szolgálat helyszíni vezetője, a Szervező képviselőjének előzetes
engedélyével intézkedjen a biztonsági közlemény ismertetésére a helyszínen
tartózkodókkal, majd hajtassa végre a rendezvényterület minél gyorsabb kiürítését a
menekítő kapuk igénybevételével. Fogadja és tájékoztassa a helyszínre érkező
rendőröket (helyszíni parancsnok, rendőrségi tűzszerészek), majd szervezze meg a
rendőrségi helyszíni parancsnok és a rendőrségi tűzszerészek tevékenységének
segítését a rendezvénybiztosító biztonsági szolgálat tagjaiból, a rendőri vezetők
igényei szerint.
 A biztonsági szolgálat helyszíni vezetője, a rendezvénybiztosító biztonsági szolgálat
tevékenységét attól függően vezesse, hogy engedélyezte-e a tűzszerészparancsnok,
a rendőrségi helyszíni parancsnok a rendezvény további folytatását, vagy
elrendelheti a rendezvény aznapi végleges befejezését
 A rendkívüli eseményről a tevékenység befejezése után a biztonsági szolgálat
helyszíni vezetője készítsen összefoglaló jelentést
Tevékenység, bármely okból bekövetkezett robbanás, műszaki baleset,
katasztrófahelyzet bekövetkezése esetén
 Az említett rendkívüli események bekövetkezéséről szerzett tudomás után a
biztonsági szolgálat helyszíni vezetője haladéktalanul tegyen jelentést a
Szervező képviselőjének, a Hori-Zone Diszpécser Szolgálatnak.
 Értesítse a hatóságokat:
Mentők 104 vagy 112 Tűzoltóság
105 vagy 112 Rendőrség 107
vagy 112
• Mérje fel az esemény következményeként keletkezett károk okán a helyszín
biztonságosságát, osztályozza sérülteket a sérüléseik súlyossága, a beavatkozás
sikerének valószínűsége szerint. Vonja össze, igazítsa el a biztonsági szolgálat
állományát áramtalanításra, az életmentési, és vagyonmentési feladatokra.
 Továbbiakban kiérkező hatóságok és Hori-Zone vezetőinek iránymutatásai és
utasításai szerint végezze feladatait.
 Amennyiben a rendezvényterület kiürítésére született megbízó képviselője általi
vagy hatósági döntés, a kiürítést a Tűzriadó tervben meghatározottak szerint
hajtassa végre.

Tevékenység, gyors kialakulású, nagy intenzitású, élet és vagyonbiztonságot
veszélyeztető időjárási változások, jelenségek kialakulása esetén:




Személy- és vagyonbiztonságot sértő- vagy veszélyeztető időjárási jelenségek,
változások figyelőzését a Hori-Zone DSP szakmai igazgatója irányítja. Az
időjárás folyamatos nyomon követése az www.idokep.hu internetes portálon
történik.
Az ügyvezető igazgató által kijelölt ügyeletes rendezvénynapokon a rendezvény
befejezéséig telefonon tájékoztatja a területileg illetékes felügyelőt az időjárási
változásokról. A változásoknak megfelelően a területileg illetékes felügyelő
végrehajtja a szükséges intézkedéseket (javaslat a rendezvény elhalasztására,
felfüggesztésére, a terület kiürítésére

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9

sz. helyszín alaprajz, menekülési útvonalakkal, és vészkijáratok jelölésével
sz. Térképrészlet a rendezvény helyszínéről
sz. Szerződés
sz. Kiüritésszámitás
sz. Tűzvédelmi terv
sz. Házirend
sz. Cégkivonat
sz. Adatlap- Rendezvény kiürítési -mentési terv
sz 23/2011.(III.8) Kormány rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének

biztonságosabbá tételéről

Budapest, 2018.november.27

Készítette: …………………………
(Széki Lajos –DSP szakmai igazgató)

Jóváhagyom:……………………..
( Németh Zsolt ügyvezető)

POLICY

At the territory of the TESLA CLUB, for the sake of a secure entertaining, a video observation system
is operating.
At the territory of the TESLA CLUB, it is allowed to take photos only with a permission.

At the territory of the TESLA CLUB after 10 pm people under 18 are not allowed to stay.

At the territory of the TESLA CLUB alcoholic, soft drinks purchased outside are not allowed to bring
in.
It is not allowed to enter to the TESLA CLUB drunk, dazedly and in an inconvenient outfit.

It is forbidden to bring in any weapon, knife or other stabbing and cutting device or other kind of
object dangerous for public order and security.

Against those people who commit an infringement or crime at the site of or around the disco, the
leader of the security service can ask for police action.

We may make video and audio recordings at the TESLA CLUB. Visitors appearing in these
recordings will not be identified without their preliminary consent, but they cannot place any claims
against the recording crew or the organizers of the event.

The security service uphold the right for refusing the admission on the base of above mentioned.

HÁZIREND

A TESLA CLUB területén, a biztonságos szórakozás érdekében, videokamerás megfigyelő rendszer
működik!
A TESLA CLUB területén fénykép és videofelvételeket készíteni kizárólag engedéllyel lehet!

A TESLA CLUB területén 22 óra után, 18 év alatti személyek nem tartózkodhatnak!

A TESLA CLUB területére máshol vásárolt szeszes italt, üdítőt stb. bevinni nem lehet!
A TESLA CLUB területére ittas, bódult állapotban, illetve nem megfelelő ruházatban belépni nem
lehet!

A TESLA CLUB területére fegyvert, kést vagy más szúró-vágó eszközt, illetve egyéb közrendre és
közbiztonságra veszélyes tárgyat bevinni nem lehet!

Azokkal a személyekkel szemben, akik a TESLA CLUB területén, illetve annak környékén
szabálysértést vagy bűncselekményt követnek el, a biztonsági szolgálat vezetője rendőri intézkedést
kérhet!

A TESLA CLUB hang-és képfelvétel készülhet. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a
beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a
rendezvényszervezőkkel szemben.

A fentiek alapján a biztonsági szolgálat a beléptetés jogát fenntartja.

