Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Tata, Gólyatábor – 2017. augusztus 7. – 2017. augusztus 10.
Házirend

1. Értelmező rendelkezések
1.1. Rendezvény: Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felsőoktatási tanulmányaikat a 2017/18.
tanévben megkezdő leendő hallgatók részére 2017. augusztus 7. 11.00 óra és 2017.
augusztus 10. 10.00 óra között az Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány
(Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 6., adószám: 19022888-2-41) tatai (2890 Fáklya utca
4.) területén megrendezésre kerülő gólyatábor.
1.2. Rendezvény helyszíne: az Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány
(Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 6., adószám: 19022888-2-41) tatai (2890 Fáklya utca
4.) területe, mely a Rendezvény lebonyolítására szolgáló, a Megrendelő által jól körülhatárolt,
a jelen Házirend hatálya alá tartozó valamennyi személy által egyértelműen felismerhető
terület.
1.3. Megrendelő: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1.4. Vállalkozó: a Rendezvény generál kivitelezésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős
személy.
1.5. Megrendelő érdekkörébe tartozó személyek: mindazon személyek, akik – résztvevői
minőségüktől függetlenül – a Rendezvényen a Megrendelővel fennálló hallgatói-,
közalkalmazotti-, munka-, megbízási-, vagy egyéb jogviszonyukból – ilyen jogviszony
hiányában a Megrendelő meghívottjaként – valamint a Megrendelővel a 2017/18. tanévtől
kezdődően létesítendő hallgatói jogviszonyból eredő jog, vagy kötelesség folytán vesznek
részt (ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan a gólyák, a Rendezvény szervezésében,
lebonyolításában résztvevő hallgatók, a meghívott oktatók, stb.)
1.6. Vállalkozó érdekkörébe tartozó személyek: mindazon személyek, akik a Rendezvényen a
Vállalkozóval fennálló bármely jogviszonyuk alapján, vagy ilyen konkrét jogviszony nélkül, a
Vállalkozó meghívottjaként vesznek részt (ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan a
Vállalkozó teljesítésében közreműködő alvállalkozók).
1.7. Résztvevők: a Rendezvény helyszínén a Megrendelő, valamint a Vállalkozó érdekkörében
tartózkodó személyek.
1.8. Nem normakövető magatartás: minden olyan magatartás, viselkedés, amely rendbontásba,
agresszióba, szabálysértésbe, bűncselekménybe, kivonódásba, közönyösségbe, egyéb
deviáns viselkedésbe, valamint a jelen Házirendben foglalt előírások be nem tartásába
torkollik, valamint minden olyan megnyilvánulás, közlés, cselekedet, amely mások egészségét,
életét, testi épségét, vagy személyiségi jogait sértheti, illetve veszélyeztetheti. Ilyennek minősül
továbbá minden olyan magatartás is, amely a Rendezvény napi programtervének
akadályozásához vezet (különösen, de nem kizárólagosan a programokból adódó csúsztatás,
gólyák irányításából adódó időcsúszás, stb.).
1.9. Elzárt területek: a büfé, a színpad mögötti/melletti rész (backstage), egyéb technikával
felszerelt területek, raktárak, VIP.
1.10. Biztonsági szolgálat: a Vállalkozó által a Megrendelővel fennálló szerződéses jogviszonyban
vállalt generál kivitelezési feladatok részeként működtetett biztonsági szolgálat, melynek
feladata többek között a Rendezvény zavartalanságának biztosítása, valamint a jelen
Házirendben foglaltak betartatása.
1.11. Egészségügyi szolgálat: a Vállalkozó által a Megrendelővel fennálló szerződéses
jogviszonyban vállalt generál kivitelezési feladatok részeként működtetett alapszintű ellátást
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biztosító egészségügyi szolgálat a Rendezvény helyszínén annak teljes időtartama alatt (0.00tól 24.00 óráig).

2. A Házirend hatálya
2.1. A jelen Házirend hatálya kiterjed valamennyi, a Megrendelő, valamint a Vállalkozó érdekkörébe
tartozó, a Rendezvény helyszínén bármilyen minőségben tartózkodó személyre az 1.1 pontban
rögzített időtartamra, de legalább az adott személy Rendezvény helyszínén tartózkodásának
időtartamára.
2.2. A Résztvevők a Rendezvény helyszínére történő oda-, és az onnan történő elutazáskor is
kötelesek tartózkodni minden, a jelen Házirend szerint Nem normakövető magatartástól,
viselkedéstől, cselekedettől, és megnyilvánulástól, amely a Résztvevők Rendezvény
helyszínére jutását, illetve az onnan történő távozást bármely módon megakadályozza, illetve
veszélyeztetheti.
3. A Rendezvény helyszínére történő be-, és kilépés szabályai
3.1. A Rendezvény helyszínére történő be-, és kilépés kizárólag saját elhatározásból, saját
felelősségre történik, azonban bármely Résztvevő a jelentkezési lap arra kijelölt személy
részére történő elküldésével, de legkésőbb a belépéssel elfogadja, és magára nézve
kötelezőnek ismeri el a jelen Házirendben foglalt előírásokat. A Rendezvény helyszínére
belépést követően a jelen Házirendben foglaltak nem tudása, ismeretének hiánya nem
mentesít a benne foglalt előírások betartása, valamint azok be nem tartása esetén az ebből
eredő jogkövetkezmények viselése alól.
3.2. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Rendezvény valamely szervezett programja
a Résztvevő meggyőződésével, értékrendjével ütközik, azzal ellentétben áll, úgy a Résztvevő
nem köteles az adott programban részt venni.
3.3. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Rendezvény helyszínén való tartózkodásra kizárólag
a Megrendelő által erre a célra gyártatott, és a Résztvevőknek átadott egyedi karszalag, és
igazolvány/pass jogosít.
3.4. A karszalag és igazolvány/pass Résztvevő általi átvételét követően a Megrendelő nem vonható
felelősségre annak károsodásáért, megrongálódásáért, vagy megsemmisüléséért, az ilyen
káresemények kapcsán, valamint azok jogkövetkezményeként alkalmazott eljárások okán a
Résztvevők nem jogosultak igényt támasztani a Megrendelővel szemben.
3.5. A karszalag másra át nem ruházható, a Rendezvény időtartama alatt le nem vehető, el nem
távolítható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de kivételesen indokolt,
a Vállalkozó által jóváhagyott esetben a karszalag egyéb olyan végtagon is viselhető, ahonnan
annak sérülésmentes eltávolítására nincs lehetőség.
3.6. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a karszalag, igazolvány/pass hiánya, valamint a sérült
(például: átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más
módon manipulált, stb.), megrongálódott karszalag, igazolvány/pass a Rendezvényről történő
azonnali kizárást von maga után, amely kizárás tárgyában a döntést a Megrendelő jogosult
meghozni. A karszalag, igazolvány/pass hamisítók, valamint a hamisításban közreműködők
ellen a Vállalkozó eljárást indít.
3.7. Az Elzárt területekre a belépés – az ott dolgozó, és feladatot ellátó megkülönböztetett jelzéssel
rendelkező személyek kivételével – szigorúan tilos.
3.8. A Rendezvény helyszínére érkező valamennyi Résztvevő egyszeri be- és kilépésre jogosult,
kivételt képeznek ez alól a Vállalkozó által jóváhagyott egyedi karszalaggal rendelkező
személyek, az ő be-, és kilépésük a Rendezvény helyszínére nem korlátozott.
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3.9. A 3.8. pontban foglaltakon túlmenően a belépést követően a Rendezvény helyszínét kizárólag
a Vállalkozó előzetes engedélyéhez kötött, és a Megrendelő által kiadott különleges engedély
birtokában lehet elhagyni, amely engedély kiadásának oka kizárólag egészségügyi problémák
megoldására, vagy egyéb, nem tervezett kríziskörülmény elhárítására korlátozódhat.
3.10. Minden jogosulatlan – a nem a jelen Házirendben foglalt szabályokkal összhangban álló – be, és kilépés a Rendezvényről történő kizárást vonja maga után.
3.11. A Résztvevők tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a Rendezvény területére történő
belépéskor önként alávetik magukat a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő
jogszerű beléptetési folyamatnak.

4. Magatartási szabályok a Rendezvény területén
4.1. A Rendezvény ideje alatt valamennyi Résztvevő köteles tartózkodni a Nem normakövető
magatartás bármely formájától.
4.2. Valamennyi, a jelen Házirendben foglaltakkal ellentétes, Nem normakövető magatartás a
Rendezvény helyszínéről történő azonnali kizárást vonja maga után, amely tárgyban a döntést
a Vállalkozó jogosult meghozni.
4.3. A Résztvevők kifejezetten tudomásul veszik, hogy minden olyan esetben, amikor a jelen
Házirend értelmében valamely magatartás, vagy mulasztás szankcionálásaként a Rendezvény
helyszínéről történő kizárásnak van helye, vagy egyéb előre nem várt, rendkívüli esemény
folytán a Résztvevő a Rendezvény helyszínét elhagyni kénytelen, a kizárással érintett, illetve
távozó Résztvevő pénzvisszatérítésre, továbbá kártérítésre sem a Megrendelővel, sem a
Vállalkozóval szemben nem tarthat igényt.
4.4. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Rendezvényre való jelentkezését annak
leadását követően, de még a Rendezvény kezdete előtt visszavonja, úgyszintén amennyiben
érvényes (vissza nem vont) jelentkezése ellenére a Rendezvényen bármely – neki felróható,
vagy rajta kívül álló – okból eredően nem jelenik meg, úgy a kifizetett részvételi díj
vonatkozásában pénzvisszatérítésre, továbbá kártérítésre sem a Megrendelővel, sem a
Vállalkozóval szemben nem tarthat igényt.
4.5. A Rendezvény területén valamennyi Résztvevő fokozottan köteles a természeti értékek
óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától, illetve a szemeteléstől.
4.6. A Rendezvény ideje alatt valamennyi Résztvevő köteles a Biztonsági szolgálattal
messzemenőkig együttműködni, veszélyhelyzet esetén utasításait maradéktalanul követni.
4.7. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a jelen Házirendben foglaltak be nem tartása esetén a
szükséges (jog)következmények alkalmazásáig, legfeljebb annak idejére a Biztonsági
szolgálat bármely tagja jogosult az érintett Résztvevő feltartóztatására. A Résztvevők
kifejezetten elismerik, hogy a jelen pontban foglalt intézkedés velük szemben történő esetleges
alkalmazása nem minősül a szabadsághoz, és a mozgáshoz való szabadságuk
korlátozásának, vagy megsértésének.
4.8. A Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt,
esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat, vagy eszközt, illetve
bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető, vagy arra alkalmas tárgyat, vagy eszközt
bevinni tilos.
4.9. A Rendezvény területére kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 cmnél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen
veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott
közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni tilos, mely szabály figyelmen kívül
hagyása szabálysértésnek minősül, és a Rendezvényről való kizárást vonja maga után.
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4.10. A Résztvevő alkoholos italt semmilyen mennyiségben sem jogosult bevinni a Rendezvény
területére, alkoholmentes italból palackozott vizet az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén
a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiségben, egyéb
esetben a Rendezvény területére történő első belépés alkalmával maximum 1 db, 1,5 literes,
bontatlan PET palack mennyiségben vihető be a Rendezvény területére. A Résztevő nem
jogosult élelmiszert, vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvény
területére.
4.11. A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Megrendelő,
valamint a Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági,
kereskedelmi, vagy reklámtevékenység folytatása.
5. Kábítószer-, és alkoholfogyasztás
5.1. Kábítószer, és alkohol Rendezvény helyszínére – bármilyen mennyiségben – történő bevitele,
tárolása, értékesítése a Rendezvény ideje alatt szigorúan tilos. Tilos továbbá a kábítószer
fogyasztás a Rendezvény ideje alatt, annak teljes területén.
5.2. A fenti tilalom alkalmazása során nincs megkülönböztetés könnyű és nehézdrogok között,
illetve annak megszegése a Rendezvényről történő azonnali kizárást von maga után.
5.3. Amennyiben a Biztonsági szolgálat tagja kábítószer fogyasztását tapasztalja a Rendezvény
helyszínén tartózkodó bármely Résztvevőnél, ez az adott Résztvevő azonnali kizárását vonja
maga után.
5.4. A Biztonsági szolgálat arra illetékes tagja kábítószer birtoklásának, vagy fogyasztásának
gyanúja miatt átkutathatja (motozhatja) a gyanúba keveredett személyt, és csomagját. Az
eljárás során jelen kell lennie az érintettnek, az átvizsgálást végző erre illetékes Biztonsági
szolgálat személyzetének, valamint a Megrendelő kapcsolattartójának. A gyanúba keveredett
személy átvizsgálását (motozását) csak azonos nemű személy végezheti, és az átvizsgáláskor
(motozáskor) csak azonos nemű személy lehet jelen.
5.5. A Rendezvény területére alkohol behozatala minden Résztvevő számára szigorúan tilos. A
jelen pontban foglalt tilalom betartása érdekében a Rendezvény megkezdése előtt
csomagátvizsgálást hajt végre a Biztonsági szolgálat. A bontott csomagolásban lévő alkohol
kukába, a bontatlan csomagolásban lévő alkohol pedig a biztonsági szolgálat által elzárt helyre
kerül a Rendezvény végéig.
5.6. A Rendezvény területén kizárólag a Vállalkozó érdekkörébe tartozó vendéglátó egységekben
vásárolt alkoholos ital birtokolható, egyéb esetben a Biztonsági szolgálat a terméket elkobozza,
és a rendezvény végezetével adja csak vissza (kivitelt képeznek ez alól a napközbeni
programokhoz szükséges italok, melyek előzetesen felcímkézésre kerülnek).
5.7. A Rendezvény területén működő kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven
aluliakat szeszes itallal kiszolgálni tilos.
6. Gépjárművek tárolása, és mozgása
6.1. A Rendezvényhelyszín előtt kijelölt parkoló területén kizárólag azon személyek gépjárművei
helyezhetőek el, akik részére a Megrendelő, vagy a Vállalkozó engedélyezte a parkolás
lehetőségét (maximum 25 gépjármű). Ezen személyek neve, elérhetősége, valamint
gépjárművének rendszáma felvezetésre kerül a parkolásra jogosultak listájára.
6.2. A Megrendelő által a Rendezvény helyszín előtt kijelölt parkoló használata kizárólag saját
felelősségre történik, az ott elhelyezett, parkoló gépjárművekért a Vállalkozó semminemű
felelősséget nem vállal.
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6.3. A parkolási jogosultak listájára vett gépjárművek a Rendezvény helyszín előtt történő egyszeri
be-, és az onnan történő egyszeri kihajtásra jogosultak. Az ezt igazoló „Car Pass”-t a gépjármű
szélvédőjén kötelesek elhelyezni. A „Car Pass”-nak tartalmaznia kell a pass sorszámát, a
gépjárművel érkező nevét, elérhetőségét, és szoba számát.
6.4. Amennyiben a résztvevő a gépjárművel a Rendezvény vége előtt kívánja elhagyni a helyszínt,
oda nem térhet vissza.
6.5. A gépjárművet a Rendezvény ideje alatt a parkolásra jogosult Résztvevő sem rendeltetéséből
adódó (pl. egyes helyszínek megközelítése), sem egyéb célra (pl. nagyobb mennyiségű étel,
vagy ital tárolására) nem használhatja.
7. Értékmegőrzés, felelősség károkozás esetén
7.1. A Vállalkozó által a Rendezvény generál kivitelezésével kapcsolatos munkálatok ellátása
során, annak érdekében használt, és telepített eszközökben, gépekben, berendezésekben a
Megrendelő, valamint a Megrendelő érdekkörében a Rendezvény helyszínén tartózkodó
bármely személy (hallgatók, oktatók, szervezők, stb.) által okozott károkért a károkozó személy
felel.
7.2. A káresemény által érintett személyek a jelen pont szerinti káresemény előfordulása esetén
elsősorban a kár összegének helyszíni megállapítására, és az annak viselésében történő
megállapodásra kötelesek törekedni. Megállapodás hiányában független szakértő
véleményének kikérésére kerül sor, amely szakértő költségeinek megfizetéséért a károkozó
személy felel.
7.3. A Megrendelő érdekkörében a Rendezvény helyszínén tartózkodó személyek a Rendezvény
helyszínére nagyobb értékű dolgokat, vagyontárgyakat, pénzt kizárólag saját felelősségükre
vihetnek be, ezek tárolásáról, biztonságos elhelyezéséről kötelesek önállóan, saját
felelősségükre gondoskodni, eltűnés, megrongálódás, megsemmisülés eseteire sem a
Megrendelő, sem a Vállalkozó nem vállal felelősséget.
7.4. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a fentieken túlmenően is helytállni kötelesek minden
olyan károkozásért, amelyet bármely másik Résztvevő, vagy a Rendezvény helyszínét
üzemeltető társaság eszközében, vagyontárgyában, berendezésében, bármely ingóságában
szándékosan, vagy gondatlanul okoznak.
7.5. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Rendezvényről hang-, és képfelvételt készíthet a
Megrendelő és a Vállalkozó, valamint a Megrendelőtől írásbeli engedélyben részesülő
szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, illetve egyéb harmadik személyek,
ennek megfelelően a Résztvevők a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten
hozzájárulnak arcuk, megjelenésük, megnyilvánulásaik rögzítéséhez, és közléséhez, azzal,
hogy személyük kizárólag kifejezett beleegyezésükkel nevesíthető.
7.6. A fentiek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Résztvevők tekintetében térben, időben,
és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot
szerez. A készítő a Résztvevők relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés
hasznosítására,
felhasználására,
többszörözésére,
közzétételére,
átdolgozására,
nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére, és forgalmazására anélkül, hogy a
Résztvevők részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek
szerinti megjelenítés kapcsán a Résztvevők nem jogosultak igényt, vagy követelést támasztani
a Megrendelővel, vagy a Vállalkozóval szemben.
7.7. A Résztvevők elfogadják, hogy az előző pontban kifejtett jogokat a Megrendelő, valamint a
Vállalkozó a Résztvevők által készített videó- kép- és hanganyagokra is kiterjesztheti. A
Résztvevők által készített videó- kép- és hanganyagok – ide nem értve a kizárólag a felvétel,
kép- vagy hanganyag készítője által saját magáról készített fényképeket, hang- és
videoanyagokat – a Megrendelő, valamint a Vállalkozó együttes, írásbeli hozzájárulása nélkül
semmilyen médium útján, vagy nyilvános fórumon keresztül (ide értve különösen, de nem
kizárólagosan a rádiót, a televíziót, újságokat) nem jeleníthetőek meg.
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8. Szolgáltatások igénybevétele
8.1. A Megrendelő érdekkörében a Rendezvény helyszínén tartózkodó személyek tudomásul
veszik, hogy a Rendezvény helyszínén elérhető szolgáltatások, és megvásárolható termékek
igénybe vétele, valamint használata kizárólag az igénybe vevő saját felelősségére történhet,
az ilyen szolgáltatások, és termékek igénybe vételével, használatával kapcsolatban
keletkezett, vagy elszenvedett károkért a Vállalkozót, ill. Megrendelőt semmilyen felelősség
nem terheli.
9. Baleset-, és tűzvédelem
9.1. A Rendezvény ideje alatt minden Résztvevő köteles az általános tűz-, egészségügyi-, és
balesetvédelmi szabályok szigorú, és következetes betartására.
9.2. Valamennyi Résztvevő köteles mind a maga, mind a mások életét, testi épségét, egészségét
sértő, vagy veszélyeztető magatartástól tartózkodni, felelőtlen viselkedéssel senki nem
hozhatja a másikat veszélyes helyzetbe.
9.3. A Rendezvény ideje alatt mindenkire érvényesek az általános tűz-, és balesetvédelmi
szabályok, melyek a Rendezvény helyszínén – annak teljes időtartama alatt – a „Bázison”
megtekinthetőek.
9.4. Egészségügyi probléma esetén valamennyi Résztvevő haladéktalanul jelezni köteles ennek
tényét a Megrendelőnek, a Vállalkozónak, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagjának.
Abban az esetben, ha ez olyan késedelemmel járna, hogy az további károsodáshoz vezethet,
a Résztvevők haladéktalanul kötelesek az Egészségügyi szolgálathoz fordulni, vagy mentőt
hívni, ennek megtörténte után pedig azt sürgősen jelezni kötelesek a Megrendelő, a Vállalkozó,
vagy a Biztonsági szolgálat tagjai felé (egészségügyi veszélyhelyzet).
9.5. A Mentők telefonszáma: 104. A bejelentés módja: a mentők felhívásakor a Résztvevő a
következőket köteles közölni a mentésirányítóval érthetően, tagoltan: bejelentő neve,
telefonszáma, helyszín pontos címe, észlelhető tünetek, pontosan mi történt. A mentésirányító
további kérdéseket tehet fel, melyek segítik a kiérkező mentőegység munkáját, valamint
elősegítik a gyors, és szakszerű betegellátást, ezért azokra a bejelentő őszintén köteles
válaszolni.
9.6. A mentőszolgálat értesítése után a bejelentő haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt,
a Vállalkozót, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagját, hogy a Rendezvény területén
tartózkodó Egészségügyi szolgálat az alapvető elsősegély nyújtási feladatokat késedelem
nélkül megkezdje, és az ellátásra szoruló állapotát figyelemmel kísérje a mentő kiérkezéséig.
9.7. Tűz esetén a Résztvevők haladéktalanul kötelesek értesíteni a Megrendelőt, a Vállalkozót,
vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagját annak érdekében, hogy a tüzet minél hamarabb el
lehessen oltani. Amennyiben ez olyan késedelemmel járna, hogy az más életét, testi épségét
súlyosan veszélyeztetné, a tűz észlelője köteles haladéktalanul tűzoltót hívni.
9.8. Teendők tűz észlelésekor: tűz észlelésekor a bejelentő haladéktalanul köteles tájékoztatni a
környezetét a veszélyről. Amennyiben a tűz zárt térben következett be azonnal fel kell szólítani
a jelenlévőket az épület elhagyására, melynek módja: Hangosan, érthetően, háromszori
felkiáltással „tűz van, mindenki hagyja el az épületet!”. Az épület elhagyása után attól
biztonságos távolságba kell húzódni, és a szabadban „tűz van!” felkiáltással jelezni kell azt a
közvetlen környezetben tartózkodó személyeknek. Figyelni kell arra, hogy mindenki ki tudott-e
menekülni az épületből, bent nem maradt-e senki, ezek után késedelem nélkül értesíteni kell
a Megrendelőt, a Vállalkozót, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagját.
9.9. A keletkezett tűz oltása: amennyiben a tűz olyan mértékű, hogy azt a bejelentő maga is el tudja
oltani, azt haladéktalanul meg kell kezdeni a következő szabályok figyelembevételével. Oltási
szabályok: amennyiben fa, vagy papír ég, azt kisebb mennyiségű vízzel is el lehet oltani.
Mindezt olyan módon, hogy a tűz ellenoldalán állva (a lángok érintettel ellenkező irányba
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mutatnak) a tűz gócpontját megcélozva vizet kell juttatni az égési területre. Figyelni kell arra,
hogy a vizet nem az égő felület tetejéről kell locsolni, hanem minél élesebb szögből, oldalról
kell megkezdeni az oltást, mivel így kisebb az esélye, hogy oltás közben az érintett is
megsérüljön. Minden más esetben a kihelyezett tűzoltó készüléket kell használni.
9.10.
Bármely Résztvevő csak abban az esetben kezdhet a kialakult tűz oltásához, ha biztos
abban, hogy azt sérülés nélkül rövid idő alatt el tudja oltani.
9.11.
Tűzoltóság értesítése, bejelentés módja: tűzoltóság telefonszáma: 105. A tűzoltóság
felhívásakor az alábbiakat kell közölni a tűzoltó-diszpécserrel érthetően, tagoltan: név,
telefonszám, helyszín pontos címe, mi ég (épület, anyag), emberélet, és/vagy más épület vane veszélyeztetve, mi történt. A tűzoltó-diszpécser esetenként további kérdéseket tehet fel a
tűzoltóegység informálása érdekében, mely azt a célt szolgálja, hogy a kiérkező tűzoltók a
lehető legteljesebb mértékben fel legyenek készülve a káresemény gyors, és szakszerű
felszámolására, minél előbb meg tudják kezdeni a szükséges beavatkozást. Ennek érdekében
a tűzoltó-diszpécser kérdéseire a bejelentő legjobb tudása szerint őszintén, lényegre törően
köteles válaszolni.
9.12.
A Résztvevőket az eloltott tűzzel kapcsolatban is bejelentési kötelezettség terheli.
Ennek értelmében arról a lehető legrövidebb időn belül kötelesek értesíteni a Megrendelőt, a
Vállalkozót, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagját, hogy azok meg tudják tenni a
szükséges intézkedéseket.
9.13.
A Résztvevők a Rendezvény területén történő tartózkodásuk során kötelesek figyelni
arra, hogy a Résztvevők ne szenvedjenek balesetet, és ebből származó sérüléseket. Ennek
értelmében az általánosan ismert balesetvédelmi szabályok e körben érvényesek mindenkire.
9.14.
Amennyiben bármely Résztvevő olyan helyzetet, körülményt tapasztal, amely alkalmas
baleset okozására, azt haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelő, a Vállalkozó, vagy a
Biztonsági szolgálat bármely tagja felé (ilyen lehet különösen, de nem kizárólagosan: falból
kilógó szigeteletlen vezeték, az üvegtörés, a kiálló fémtárgy stb.)
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