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1.Általános leírás
A 2017. október 4. és 2017. október 8. között megrendezésre kerülő Móri Bornapok és Népzenei és
Néptánc Fesztivál programsorozat 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 Móri Bornapok rendezvénysorozat finom borokkal és ételekkel, hagyományőrző, művészeti,
kulturális, sport és szórakoztató programokkal várja látogatóit. A Móri Bornapok rendezvény
helyszínei megközelíthetőek bármely irányból, a rendezvénysorozat látogatása ingyenes, belépődíj
fizetése csak egyes programokon való részvétel esetén.
 Szabadtéri központi helyszín: Kapucinus tér: Nagyszínpad zenei és szórakoztató
programokkal, Borutca; Erzsébet tér: Gasztronómiai sátor
 Vidámpark: Wekerle Sándor Szabadidőközpont előtti terület
 Kirakodóvásár: Kapucinus tér; Lamberg-kastély udvara; Bajcsy-Zs. utca; Erzsébet tér;
Táncsics Mihály utca
 Képző- és iparművészeti, irodalmi és egyéb szórakoztató, hagyományőrző rendezvények,
előadások, kiállítások, táncház, gyermekprogramok: Polgármesteri Hivatal; Lambergkastély, udvar és park; Képző és Iparművészeti Szabadiskola; Perczel Mór Szakképző
Iskola; Radnóti Miklós Általános Iskola; Táncsics Mihály Gimnázium; Erzsébet téri
Művelődési Ház és udvara; Fogadó az Öreg Préshez; Régi Mozi Épülete, MIKSZ udvarTáncsics M. u. 13.
 Sportrendezvények: „NAGY” futás utcai futóverseny (Kapucinus tér Nagyszínpad – Kossuth
utca – Wekerle S. utca – Szent István tér Polgármesteri Hivatal útvonalon); Petőfi Sándor
Általános Iskola; Radnóti Miklós Általános Iskola, dr. Zimmermann Ágoston Általános
Iskola; Wekerle Sándor Szabadidőközpont; Móri SE pálya; Hétkúti Lovaspark; Lőtér
(Vásártér utca);

2. A Rendezvény megnevezése, helye, időpontja
Móri Bornapok és Népzenei és Néptánc Fesztivál
2017. október 4.- október 8. között
A Móri Bornapok keretében két oktatási intézményben nyílik kiállítás, mely rendezvények
bejelentés kötelesek.
Az OTSZ szerinti számításokat és helyszínrajzokat az intézmények Tűzvédelmi Szabályzata
tartalmazza.
• Fejér Megyei Perczel Mór Szakképző Iskola és Kollégium
8060 Mór, Dózsa György u. 2.
Gyermek és Ifjúsági Rajzkiállítás helyszíne az iskola folyosója
Megnyitó: 2017. október 5. 14.00 óra, látogatható a fesztivál ideje alatt 10.00 és 18.00 óra között.
Kapcsolattartó: Zsipi Gyula igazgató
Elérhetőség: (22) 407 023
Várható látogatói létszám: max. 50 fő
A kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladata veszély esetén a látogatókat az
épület elhagyására felszólítani és irányítani.
• Radnóti Miklós Általános Iskola
8060 Mór, Szent István tér 9.
III. C.O.M. Nemzetközi Kiállítás XV. Pannónia Kupa -Nemzetközi Díszmadár Kiállítás és Magyar
Bajnokság megnyitója
Megtekinthető: 2017. október 7. 09.00 és 18.00 óra között, 2017. október 8. 09.00 és 15.00 óra
között.
Szervező: Díszmadarasok Móri Egyesülete
Kapcsolattartó: Bognár János
Elérhetőség: 06/20/381-9357
Várható látogatói létszám: max. 100 fő
A kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladata veszély esetén a látogatókat az
épület elhagyására felszólítani és irányítani.
A szabadtéri programok helyszínei:
Szabadtéri központi helyszín:
1. Kapucinus tér
Nagyszínpad, Borutca, Kirakodóvásár, Tűzijáték
2017. október 05. 12.30 és 24.00 óra között, október 6-8. 10.00 és 03.00 óra között
2. Erzsébet tér
Gasztronómiai sátor
2017. október 05. 16.00 és 24.00 óra között, október 6-8. 10.00 és 24.00 óra között.
3. Bajcsy-Zsilinszky utca
Kirakodóvásár
2017. október 6. 16.00 és 22.00 óra között, október 7-8. 10.00 és 22.00 óra között.
4. Táncsics Mihály utca
Kirakodóvásár
2017. október 6. 16.00 és 22.00 óra között, október 7-8. 10.00 és 22.00 óra között.

Egyéb helyszínek:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Lamberg-kastély udvara (Szent István tér 5.)
Képző és iparművészeti vásár
2017. október 7-8. 09.00 és 18.00 óra között
Lamberg-kastély parkja (Szent István tér 5.)
Képzőművészeti kiállítás
2017. október 6. 16.00-18.00 óra között, október 7-8. 10.00 és 16.00 óra között
Képző és Iparművészeti Szabadiskola (Szent István tér 4.)
Nyitott Műhelyek, Képző és Iparművészeti Vásár
2017. október 7-8. 10.00 és 18.00 óra között
MIKSZ Amatőr Művészeti Találkozó (Művészbejáró-MIKSZ Udvar, Táncsics Mihály utca
13.)
Retró kiállítások, grafika, zene, ének, vers, próza, kézműves bemutatók
2017. október 6. 13.00 és 19.00 óra között, október 7. 13.00 és 19.00 óra között
Kapucinus tér-Kossuth L. u. –Wekerle S. u.- Szent István tér
„NAGY” futás utcai futóverseny
2017. október 6. 15.30-16.30 óra között
Mozi épülete (Lovarda u. 7.)
Színházi előadás
2017. október 4. 20.30-22.00 óra között.
Papírforma-Kreatív foglalkozás gyerekeknek
2017. október 7. 14.00 és 17.00 óra között
MintaPinty Zenekar gyerekkoncertje
2017. október 7. 17.00 és 18.00 óra között
Málnaszörp zenekar koncertje
2017. október 8. 10.00 és 11.00 óra között
Táncsics Mihály utca Fogadó az Öreg Préshez Rendezvénysátor
Utcabál
2017. október 6-7-8. 19.00 és 02.00 óra között
Hétkúti Lovas-park
Bornapi Lovas-parádé
2017. október 7. 09.00 és 16.00 óra között
Wekerle Sándor Szabadidőközpont előtti terület
Vidámpark
2017. október 5. 14.00 és 02.00 óra között, október 6-7. 09:00 és 02:00 óra között
Lamberg-kastély
Máhr Ferenc és Máhr Ferencné kiállításnak megnyitója (fazekas, festő, szobrász)
2017. október 4. 17.00 és 18.00 óra között
Erzsébet téri Művelődési Ház (Erzsébet tér 14.)
Hernádi Pont-Hernádi Judit zenés estje
2017. október 4. 18.00 és 20.00 óra között
Rákóczi utca – Wekerle utca – Szent István tér – Gesztenye sor – Kapucinus tér útvonalon
Szüreti felvonulás
2017. október 8. 14.00 és 16.00 óra között

3. A rendezvény felelős szervezőjének neve, jog és hatásköre:
Mór Városi Önkormányzat
8060 Mór, Szent István tér 6.

Képviseletére jogosult:
Fenyves Péter Mór Város Polgármestere
Elérhetősége: 06/30/663-8619
Fax:22/560-822
E.mail: fenyves@mor.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:
o Dr. Pálla József jegyző
Elérhetősége: 06/30/665-8430

Fesztiválprogramok szervezője:
Lamberg-kastély Kulturális Központ
Képviseletére jogosult: Kovács Gergő 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
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:
Útlezárások:
o 2017. október 5-8. között a Kapucinus tér és Erzsébet tér (a Nagyszínpad, Borutca,
Gasztronómiai sátor, Kirakodóvásár területe)
o 2017. október 6. 14.30-15.30-ig „NAGY” futás utcai futóverseny útvonala (Kapucinus tér

o
o

o

o

Nagyszínpad-Kossuth utca-Wekerle utca- Szent István tér Polgármesteri Hivatal)
2017. október 6-8. között a Táncsics Mihály utca a Bajcsy Zsilinszky utca és Kisfaludy utca
közötti szakasza teljes egészében (a Kirakodóvásár területe)
2017. október 7. 17.00-18.00-ig néptánccsoportok felvonulása a Kapucinus tér
– Szent István tér – Gesztenye sor – Dózsa György u. – Kórház u. – Táncsics M. u.
(Wekerle Sándor Szabadidôközpont) útvonalon
2017. október 8. 13.00-16.00-ig a Szüreti felvonulás útvonalán: Rákóczi utca – Wekerle
Sándor utca – Szent István tér – Gesztenye sor – Kapucinus tér, valamint a
gyülekezés területe: a Mónus Illés utca Malom és a Szt. Rókus kápolna közötti
szakasza
Futár utca és a Rákóczi utca közötti terület: kereszteződést szabadon
kell hagyni a tűzoltó járművek vonulása érdekében.

Kijelölt parkolók a fesztivál időtartama alatt:
Kálvária Temető melletti terület, Piacudvar területén ingyenes, valamint a Hétkúti Wellness Hotel
melletti köves parkolóban fizetős parkolási lehetőség.
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, valamint mobil kordon 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:
 Központi szabadtéri helyszín: Kapucinus tér: 5-18 fő; Erzsébet tér 2 fő
 Bajcsy-Zsilinszky utca: Kirakodóvásár 2 fő
 Táncsics Mihály utca: Kirakodóvásár 2 fő








Lamberg-kastély udvara, parkja (Szt. István tér 5.) Képző és iparművészeti vásár, kiállítás,
hagyományőrző rendezvény 2-2 fő
Képző és Iparművészeti Szabadiskola (Szt. István tér 4.) Képző és iparművészeti vásár 1 fő
Wekerle Sándor Szabadidőközpont előtti terület: Vidámpark 2 fő
Rákóczi utca – Wekerle utca – Szent István tér – Gesztenye sor – Kapucinus tér útvonalon
2017. október 8. 14.00 és 16.00 óra között Szüreti felvonulás: 45 fő a rendezvény
biztosítását ellátó szervezetek együttműködésével.
Lamberg-kastély: 2017. október. 4.-én 1fő 08-19 óráig, október 5.-8.-ig 10-18 óráig 6fő.

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 kordonokat és piros-fehér csíkos korlátoló szalagot helyezünk ki az útzárás
biztosítására:
Táncsics Mihály utca, Kapucinus tér, Szent István park, Erzsébet 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 2 db feljáróval (back stage)
9.3 Ponyvaszerkezetű építmény:
Az Erzsébet téren elhelyezésre kerülő Gasztrosátor mérete 10 m x 30 m.

Rendszeradatok
Szélesség
Oldalmagasság

(A)
(C)

10,03 m
3,25 m

Csúcsmagasság
Végfalláb távolság
Végfalláb távolság
Keretállás távolság
Tető hajlásszög
leghosszabb alkarész
Főtartó profil

(D)
(B1)
(B2)
(B3)

4,88
5,01
0,00
5,00
18,00
5,45
150 x 120

m
m
m
m
°
m
mm

Műszaki leírás
Tartószerkezeti elemek
Nagyszilárdságú extrudált
4 nútos alumínium profil
Fémrészek
Tűzihorganyzott, M2/B1/DIN2 nehezen éghető
Rögzítés 1 m-es földszögek

Terhelhetőség/Műszaki adatok
Szélteher
Min. hossz
Max. hossz

DIN 4112
10,00 m
tetszőleges, 5 méterenként

Az OTSZ 128. § (1) értelmében a ponyvaszerkezetű építmények egyéb építményektől való
tűztávolsága
a) a B-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén legalább 10 méter,
b) a C-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén legalább 12 méter,
c) egyéb ponyvahéjazat esetén legalább 14 méter.
A Gasztrosátor az Erzsébet tér 1. 3. 5. számú épületektől 10 m távolságra kerül kihelyezésre.
9.4 A nézőtér fajtái, kialakítása, mérete, befogadóképessége
A délutáni rendezvény időtartamára a központi színpad előtti területen 250 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
vonatkozó terv

korlátozott személyek menekülésére, menekülési

lehetőségeire

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, vendégfogadó sátrak, 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,
b) az öltözők, raktárak 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 I. Világháborús szobor
- Kapucinus tér Szent István tér bejárat
- Kapucinus tér 5. Posta előtt
- Kapucinus tér 6. előtt
- Kapucinus tér 1. Kormányablak előtt
- Kapucinus tér Templom bejárat jobb oldala
- Kapucinus tér Templom bejárat bal oldala
- Erzsébet tér 3.
- Kapucinus tér-Bajcsy Zs. u. kereszteződés
- Kapucinus tér Ügyviteli épület oldala
- Táncsics u. 4.
- Táncsics u. - Napsugár u. kereszteződés
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 fesztiválprogramok 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, Wekerle Sándor Szabadidőközpontban, 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
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.
 Wekerle Sándor Szabadidőközpont előtti területen Vidámpark
A hangosítás technikai feltételeit a játékokat üzemeltetők biztosítják.
Kapcsolattartó: Móri TDM Egyesület, Tóth Márta Elérhetősége: +3620/449-4646

A tartalék-energiaellátás módja: 1 db (Heron típusú) 2,7 kW teljesítményű 400/230 V önindítós
aggregátor áll rendelkezésre.
Ezen kívül rendelkezésre áll 4 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.
(Erzsébet tér, Táncsics utca, Wekerle Sándor Szabadidőközpont előtti terület, Lamberg-kastély
területe)
17. A szabadtéri rendezvény műsorszámaival érintett területén kivetítő telepítése
A Kapucinus téren a színpad melletti területen, a szabadtéri rendezvény műsorszámaival érintett
területén 3 x 4 méter méretű LED falas kivetítő kerül kihelyezésre és használatra, elsődlegesen a
rendezvény résztvevőinek biztonsági tájékoztatása céljából.
A kivetítő a tér minden pontjáról jól látható, áramszünet esetén tartalék áramforrás rendelkezésre
áll.
18. 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 színpad két oldalán
- Táncsics Mihály u. - Arany János utca kereszteződésben,
- Táncsics Mihály u. 25. Wekerle Sándor Szabadidőközpont előtt
19. A rendezvény szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható
egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásban)
Alulírott Fenyves Péter polgármester, mint a Móri Bornapok Népzenei és Néptánc Fesztivál felelős
szervezője nyilatkozom, hogy egy időpontban várható legmagasabb látogatói létszám:









Kapucinus tér Nagyszínpad – Kossuth utca – Wekerle utca – Szent István tér Polgármesteri
Hivatal útvonalon
2017. október 6. 15.30 és 16.30 óra között „NAGY” futás utcai futóverseny max. 200 fő
Kapucinus tér
Nagyszínpad, Borutca, Kirakodóvásár, Tűzijáték
2017. október 5-8. 10.00 órától 03.00 óráig
Max. 4500 fő
Erzsébet tér
2017. október 5-8. 10.00 órától 24.00 óráig Gasztronómiai sátor
Max. 150 fő
Mozi épülete (Lovarda u. 7.)
2017. október 4. 20.30-22.00 óra között.
Papírforma-Kreatív foglalkozás gyerekeknek
2017. október 7. 14.00 és 17.00 óra között





















MintaPinty Zenekar gyerekkoncertje
2017. október 7. 17.00 és 18.00 óra között
Málnaszörp zenekar koncertje
2017. október 8. 10.00 és 11.00 óra között
Max. 250 fő
Bajcsy-Zsilinszky utca
2017. október 5-8. 10.00 órától 22.00 óra között Kirakodóvásár
Max. 100 fő
Táncsics Mihály utca
2017. október 5-8. 10.00 órától 22.00 óra között Kirakodóvásár
Max. 150 fő
MIKSZ Amatőr Művészeti Találkozó (Művészbejáró-MIKSZ Udvar, Táncsics Mihály utca
13.)
Retró kiállítások, grafika, zene, ének, vers, próza, kézműves bemutatók
2017. október 6. 13.00 és 19.00 óra között, október 7. 13.00 és 19.00 óra között
Max. 50 fő
Lamberg-kastély udvara (Szent István tér 5.)
Képző és iparművészeti vásár
2017. október 7-8. 09.00 és 18.00 óra között
Max. 100 fő
Lamberg-kastély parkja (Szent István tér 5.)
2017. október 7-8. 10.00 és 16.00 óra között képzőművészeti kiállítás
Max. 100 fő
Képző és Iparművészeti Szabadiskola (Szent István tér 4.)
2017. október 7-8. 09.00 és 18.00 óra között Képző- és iparművészeti vásár
Max. 50 fő
Fogadó az Öreg Préshez Rendezvénysátor
8060 Mór, Arany János utca 4.
2017. október 6- 8. 18.00 és 02.00 óra között Utcabál
Max. 100 fő
Hétkúti Lovaspark
2017. október 7. 09.00 és 16.00 óra között Bornapi Lovas parádé
Max. 150 fő
Wekerle Sándor Szabadidőközpont előtti terület
Vidámpark: 2017. október 6-8. 09:00 és 24:00 óra között
Max. 200 fő
Rákóczi utca – Wekerle utca – Szent István tér – Gesztenye sor – Kapucinus tér útvonalon
2017. október 7. 15.00 és 16.30 óra között Szüreti felvonulás
Max. 8-9000 fő

Amennyiben a tervezett létszámnál 50%-kal több vendég látogatja a rendezvényt, a változásról a
szervező haladéktalanul tájékoztatja az illetékes tűzoltóság ügyeletét.

Mór, 2017. augusztus 29.
……………………………
Fenyves Péter polgármester

20. A színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete
Színpad: 120 m2 back stage 120 m2
Öltözők a Radnóti Miklós Általános Iskola tantermeiben kerül kialakításra
Vendéglátó sátor az Erzsébet téren 400 m2
Vendéglátó egység a Kapucinus téren 200 m2
Kereskedelmi egységek: 1500 m2
21. 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.
Színpad és back stage, Kapucinus tér:
Mérete: 2 db 10 m x 12 m, védelmére 6 db 34 A teljesítményű tűzoltó készülék biztosított.
A vendéglátó egységek, vendégfogadó sátrak védelméről annak üzemeltetője gondoskodik,
melyhez előírás szerint minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó
készüléket kell készenlétben tartani.
Erzsébet tér, Gasztrosátor 300 m2, védelmére 3 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készülék
biztosított.
Szent István tér 9. Radnóti Általános Iskola udvarán 2 db 2x3 m területű faház öltöző, 1-1 db 34A
teljesítményű tűzoltó készülék.

22. A PB-gáz palackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartás
A PB-gáz palackok alkalmazási helyeit a mellékelt térkép tartalmazza.
Színpad: 6 db Fehérvári Fesztivál Kft, Rikl Csaba 8000 Székesfehérvár, Pf. 20
Vendéglátó sátor az Erzsébet téren 10 db, B+N Bt, 8060 Mór, Vasút u. 1.
Vendéglátó egység a Kapucinus téren 6db, B+N Bt, 8060 Mór, Vasút u. 1.
Kereskedelmi egységek:
Cégnév

Ir.szám

Jankovics
István

8000

Utca,
házszám
Szörényi
Székesfehérvár
u. 77.
Város

Süti King
Kft.

2724

Újlengyel

Kismandula
Street Kft.

2364

Ócsa

Képviseli
u.a.

Telefonszám Installáció
1
jellege
06 30 647
9381

Csomai
Dávid
Péter

06 70 648
1817

Erdősor u.
Nagy
58.
Krisztina

06 70 336
8277

Határ út
12.

Szektor

I.vh szobor
előtt
Nagyszínpadfaház
Gesztenyesor
között
Okmányiroda
előtt,
Nagyszínpad
mobil pult
és
Gesztenyesor
között

Korecz
Józsefné

1012

Budapest

Attila út
91.

u.a.

06 20 953
4885

sátor

Mihalecz
Péter

2234

Maglód

Lövéte u.
14/2.

Mihalecz
Péter

06 70 360
3008

sátor

Bognár
Sándor

8074

Csókakő

Ady u. 2.

Bognár
Sándor

06 20
2470569

sátor

FZS Food
Cars Kft.

8144

Sárkeszi

Kossuth
L. u. 69.

Zsoldos
Ildikó

30/355-9187

sátor

Oldschool
Street Food
Kft.

2461

Tárnok

Tél u. 37.

Böhm
Dániel

06 70 327
1086

faház

Fogadó
parkolóNapsugár u.
között
I.vh szobor
előtt
NagyszínpadGesztenyesor
között
NagyszínpadGesztenyesor
között
NagyszínpadGesztenyesor
között

Füzes
Stromfeld
NagyszínpadPartikürtős
Barnabás, 06 70 432
2400
Dunaújváros
Aurél u.
sátor
Gesztenyesor
Kft
Füzes
9862
5.
között
Kata
Mócz
Csalogány
Mócz
70/397-10I.vh szobor
2545
Dunaalmás
sátor
Olivér EV
u. 1.
Olivér EV
97
előtt
Bonbonia
Bercsényi Sveininger 06 20 990
Okmányiroda
8127
Aba
sátor
Kft.
u. 144.
Mónika
7306
előtt
Huszár
06 30 994 lakókocsi, Okmányiroda
Süle Ervin 8500
Pápa
u.a.
ltp. 4.
5349
büfékocsi
előtt
Hosszú
Úszó út
06 30 936
Wekerle
8638
Balatonlelle
u.a.
faház
Béla
59.
4487
szab.központ
23. 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.mor.hu valamint a www.moribornapok.hu honlapokon.
24. 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
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda közreműködésével 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

Közterület felügyelet:

Robits László: 06/30/5314-260

A koordinációs, információs pontokon megjelölt felelősök:
 „NAGY” futás utcai futóverseny
2017. október 6. 15.30 és 16.30 óra között
Koordinációs pont: Cél, Polgármesteri Hivatal parkolója (8060 Mór, Szent István tér 6.)
Kapcsolattartó: Arany Tamás, Elérhetősége: 06/30/774-2569
Rendőri felvezetés (Móri Rendőrkapitányság),
Útlezárás biztosítása (Mór Város Polgárőr Egyesülete)


















Kapucinus tér: a hangosításra kijelölt helyen
Nagyszínpad
Kapcsolattartó: Kovács Gergő Elérhetősége: 06/30/662-8957
Borutca
Kapcsolattartó: Frey Szabolcs, Elérhetősége: 06/30/2844-478
Tűzijáték
Kapcsolattartó: Viza Attila, Elérhetősége: 06/30/947-1834
Erzsébet tér
Gasztronómiai sátor
Kapcsolattartó: Bagotai Dezső, Elérhetősége: 06/30/6495154
Erzsébet téri Művelődési Ház udvara
18.00 és 20.00 óra között előadás
Kapcsolattartó: Kovács Gergő, Elérhetősége: 06/30/662-8957
Kirakodóvásár (Kapucinus tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Táncsics Mihály utca)
Kapcsolattartó: Móri TDM Egyesület, Tóth Márta, Elérhetősége: +3620/449-4646
Művészeti Nyitott MINI-udvar (Táncsics Mihály utca 13.)
10.00 és 20.00 óra között kiállítás, zene, ének, vers, próza, kézműves bemutatók
Kapcsolattartó: Móri TDM Egyesület, Tóth Márta, Elérhetősége: +3620/449-4646
Lamberg-kastély udvara, parkja (Szent István tér 5.)
Kapcsolattartó: Kovács Gergő Elérhetősége: 06/30/662-8957
Képző és Iparművészeti Szabadiskola (Szent István tér 4.)
08.00 és 20.00 óra között Képző és iparművészeti vásár
Kapcsolattartó: Nagy Károly, Elérhetősége: 06/30/4492-708
Fogadó az Öreg Préshez Rendezvénysátor
8060 Mór, Arany János utca 4.
18.00 és 02.00 óra között Utcabál
Kapcsolattartó: Möllmann Günterné, Elérhetősége: 06/22/562-472
Wekerle Sándor Szabadidőközpont előtti terület
Vidámpark: 09:00 és 24:00 óra között
Kapcsolattartó: Móri TDM Egyesület, Tóth Márta, Elérhetősége: +3620/449-4646
Rákóczi utca – Wekerle utca – Szent István tér – Gesztenye sor – Kapucinus tér útvonalon
2017. október 8. 15.00 és 17.00 óra között Szüreti felvonulás
Mónus Illés utca (gyülekező hely)
Kapcsolattartó: Losonczy Ildikó, Elérhetősége: 06/70/636-5090
Szent István tér (Polgármesteri Hivatal előtt)
Kapcsolattartó: Kovács Tarsoly Gábor Elérhetőség: 06/22/560-801
Kapucinus tér (Táncsics Mihály utcai kereszteződés)

Kapcsolattartó: Kovács Gergő Elérhetősége: 06/30/662-8957
25. 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
25.1. Rendkívüli időjárási helyzet esetére vonatkozó intézkedések
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.
Az Önkormányzat igénybe veszi az Országos Meteorológiai Szolgálat által biztosított időjárás
előrejelzés, figyelmeztető előrejelzés és riasztás szolgáltatásokat.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat a rendezvényt megelőzően időjárás előrejelzést készít a
programsorozat időtartamára vonatkozóan, majd a rendezvény időtartama alatt naponta
figyelmeztető előrejelzést készít Mór térségére az aznapra várható veszélyes időjárási jelenségekre
vonatkozóan.
Veszélyes időjárási esemény megjelenése előtt 1-3 órával riasztást ad ki.
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 RK Templom Cím: 8060 Mór, Kapucinus tér
o Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Cím: 8060 Mór, Erzsébet tér 14.
o Véradó épülete Cím: 8060 Mór, Táncsics M. u. 23.
A látogatók riasztásával és folyamatos tájékoztatásával kapcsolatos feladatok:
A tömegtájékoztatás a színpadokon telepített hangosító berendezéseken keresztül (Kapucinus tér
Nagyszínpad, Wekerle Sándor Szabadidőközpontban, 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.
25.2. Közbiztonságot veszélyeztető tényezők
 Bombafenyegetés, terror fenyegetettség
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 pánik hangulat kedvezőtlen tömegeloszlást nem okoz.
26. 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
26.1 Mentőjárművek elhelyezése
2017. október 5. csütörtök
17.00-02.00 1 db esetkocsi (Kapucinus tér és Kossuth utcai bejáratánál)
2017. október 6. péntek
17.00-02.00 1 db esetkocsi (Kapucinus tér és Kossuth utcai bejáratánál)
2017. október 7. szombat
17.00-02.00 1 db esetkocsi (Kapucinus tér és Kossuth utcai bejáratánál)
2017. október 8. vasárnap

14.00-17.00 1 db mentőkocsi (Dózsa György utca körfogalomnál a
Perczel Mór Szakképző Iskola és Kollégium mellett Székesfehérvár irányában).
14.00-17.00 1 db esetkocsi (Szabadság téren a Zeneiskola előtt)
17.00-24.00 1 db mentőkocsi (Kapucinus tér és Kossuth utcai bejáratánál)
26.2 Az ügyeleti szolgálatot ellátó kórházak és rendelők számbavétele
Egészségügyi ellátás biztosítása a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Móri
Telephely Sürgősségi Osztályán

27. Kiürítés számítás:
TvMI10.1:2015.07.15. azonosítójú Tűzvédelmi Műszaki irányelv 4.3 pontja 7. ábra alapján
került meghatározásra.
Megadott maximum 4500 főből 3200 fővel került meghatározásra a nagyszínpad és a
hozzácsatlakozó Bor utca kirakodó vásár területe.
A fent maradó 1300 fő a Táncsics Mihály utca Bajcsy Zsilinszky út és Pince utcában lévő
kirakodó vásár területén tartózkodik.
Nézőtér területe: 40 m x 27 m = 1080 m2
Létszámsűrűség: 2,96 fő/m2
Összlétszám: 3200fő
Nézőtéren kívül
Létszámsűrűség kisebb mint 0,5 fő / m2
Szükséges minimális menekülési szélesség 3200 fő/(41,7 fő/m/perc x 4 perc) 25,78 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.

28. Programterv
A biztonságért felelős szervek informálása céljából a rendezvény helyszínenkénti részletes
programja és lebonyolításának pontos időbeni ütemezése

Móri Bornapok Népzenei és Néptánc Fesztivál
2017. október 4-8.
Október 4. szerda
14.00

16.00

17.00

18.00

20.30

Gyermekrajz-kiállítás megnyitója
Megtekinthető a fesztivál időtartama alatt.
Helyszín: SZSZC Perczel Mór Szakközépiskola és Kollégium
A 25 éves Wekerle Sándor Egyesület bélyeg-, érem- és képeslap gyűjteményéből
rendezett kiállítás megnyitója
Megtekinthető: szerda 16-18 óráig, csütörtök 13-18 óráig,
péntek-szombat-vasárnap 10-18 óráig. Alkalmi bélyegzés (lásd információ).
Helyszín: Lamberg-kastély
Máhr Ferenc szobrász, festő - Én-„M” és Máhr Ferencné fazekas - Virágok
című közös kiállításának megnyitója
Helyszín: Lamberg-kastély
A kiállítás megtekinthető október 29-ig a kastély nyitvatartási idejében.
Helyszín: Lamberg-kastély
HERNÁDI PONT – Hernádi Judit zenés estje
Zongorán közreműködik Nagy Gergő; Belépő: 1.800 Ft
Jegyek elővételben vásárolhatók a Radó A. Könyvtárban, szeptember 19-től
Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház
Dumaszínház
Beliczai Balázs, Mogács Dániel, Szomszédnéni Produkciós Iroda
Belépő: 2900,-Ft
Jegyek elővételben 2017. augusztus 22-től kaphatók online és a Radó Antal
Könyvtárban
Helyszín: régi Mozi épülete

Október 5. csütörtök
12.30
13.00

15.00

17.00

A Móri Polgárőrség ünnepélyes eskütétele
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
Ünnepi testületi ülés
Városi díjak átadása
Közreműködik a Radnóti Miklós Általános Iskola
Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház
Móri Bornapi 2x1600 m-es és 2x3200 m-es váltófutó verseny – lány és fiú
Előzetes nevezés emailen (diaksportmor@gmail.com), a móri körzet általános
iskoláinak
Helyszín: Móri SE futópálya
A fesztivál ünnepi megnyitója
- Polgármesteri és testvérvárosi köszöntők
- Közreműködik a Móri Ifjúsági Fúvószenekar
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad

18.30
20.30

Esszencia Produkció – „Magyar Küvé” – zenés táncos borangolás
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
Budapest Bár koncert
Közreműködik: a Budapest Bár zenekar Farkas Róbert vezetésével, valamint
Németh Juci, Frenk, Kiss Tibor, Mező Misi, Szűcs Krisztián
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad

Október 6. péntek
10.15-11.00 Irodalmi találkozó a Móri Írók, Költők Szövetsége közreműködésével
Helyszín: Táncsics Mihály Gimnázium
11.00
Megemlékezés az Aradi vértanukról
Közreműködnek: a Móri Táncsics Mihály Gimnázium tanulói
Helyszín: Szabadság téri Emlékmű
13.00-19.00 MIKSZ Amatőr Művészeti Találkozó
Retro kiállítások, grafika, zene, ének, vers, próza, kézműves bemutatók
Helyszín: Művészbejáró – Táncsics Mihály utca 13.
14.00
Bornapi Teniszverseny gyermekeknek
Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont (nevezés a helyszínen)
15.30
„NAGY-futás” – futóverseny
Útvonal: Kapucinus téri Nagyszínpad – Kossuth u. – Wekerle u. – Polgármesteri
Hivatal
18.00
Góbé Zenekar koncert
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
18.00
Utcabál a Party Service Zenekarral
Helyszín: Fogadó az Öreg Préshez Gálasátra
19.00
Legendák kertjében – a Bekecs Néptáncegyüttes előadása
Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont
20.30
Margaret Island koncert
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
22.30
Utcabál a Tutti Zenekarral
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
Október 7. szombat
9.00
III. C.O.M. Nemzetközi Kiállítás
XV. Pannónia Kupa - Nemzetközi Díszmadár Kiállítás
és Magyar Bajnokság megnyitója
Megtekinthető: szombaton 9.00-18.00-ig, vasárnap 9.00-15.00-ig
Belépődíj: felnőtt 500,- Ft, diák és nyugdíjas 300,- Ft.
Helyszín: Móri Radnóti Miklós Általános Iskola tornaterme
9.00
Bornapi Lovasparádé
Helyszín: Hétkúti Lovaspark
9.00
Lövészverseny
Helyszín: Lőtér – Kinizsi utca (nevezés a helyszínen)
9.00
„Aranyhordó” Nemzetközi Sakkverseny
Helyszín: Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola (nevezés a helyszínen)
9.00
Bornapi Teniszkupa - „Nagy István Emlékverseny”
Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont (nevezés a helyszínen)
9.00
Tollaslabda-verseny
Helyszín: Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme (nevezés a helyszínen)
9.00
Nagypályás labdarúgó verseny
Magyar Színész Válogatott – Magyar Újságíró Válogatott – Móri Öregfiúk
Helyszín: Mór SE pálya

9.00-17.00
9.00-18.00

10.00

10.00-16.30

10.00-18.00
13.00-19.00

14.00-17.00
15.30

16.45

17.00
17.00

18.00

18.00
19.00

Íjászat – minden érdeklődő számára
Helyszín: Lamberg-kastély parkja
Népművészeti kirakodóvásár és bemutató
Muzsikál a Vásártér Zenekar
Helyszín: Lamberg-kastély udvara
Csilletoló verseny
Helyszín: SZTK előtti parkoló
Információ és jelentkezés: Mór-Pusztavám Bányász Nyugdíjas Szakszervezet, Grell
Károly Tel: 06-20-585-6799
A Népzenei és Néptánc Fesztivál programja
- Német Nemzetiségi Tánccsoport – Szár
- Kenderke Néptánc Együttes – Tata
- Néptáncegyüttes – Kárpátalja
- Zespolni Piesni i Tanca „Keblowo” – Lengyelország
- FS Jelenčan – Jeleneč (Gímes) – Szlovákia
- Forgatós Táncegyüttes csoportjai – Mór
- Rozmaring Táncegyüttes – Mór
- Volkstanzgruppe Bittelschieß – Németország
- 3FALU – Táncműhely – Bodajk, Isztimér
- Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyüttes
- St. Oswald bei Plankenwarth – Ausztria
- Bekecs Néptáncegyüttes – Nyárádszereda
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
Nyitott műhelyek, képző- és iparművészeti, kézműves vásár, éremverés
Helyszín: Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány udvara
MIKSZ Amatőr Művészeti Találkozó
Retro kiállítások, grafika, zene, ének, vers, próza, kézműves bemutatók
Helyszín: Művészbejáró – Táncsics Mihály utca 13.
Papírforma – Papírjátékok készítése, kreatív foglalkozás gyerekeknek
Helyszín: régi Mozi épülete
A helység kalapácsa – Utcaszínház gyerekeknek
Boka Gábor és a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány
előadásában
Helyszín: Képző- és Iparművészeti Szabadiskola
Néptánccsoportok felvonulása
Útvonal: Kapucinus tér – Gesztenyesor – Dózsa Gy. u. – Kórház u. – Táncsics u. –
Wekerle Sándor Szabadidőközpont
MintaPinty Zenekar gyermekkoncertje
Helyszín: régi Mozi épülete
Borutca borversenyének és a borházak szépségversenyének eredményhirdetése
Közreműködik a móri Borbarát Hölgyek Egyesülete és a Móri Borvidék
Hegyközsége
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
IV. Edelweiss Nemzetközi Néptáncest és Táncház
Táncbemutató és táncház a fesztiválon résztvevő tánccsoportok
közreműködésével
Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont
Folk on 45 koncert
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
Utcabál a Kaiser Kapellével
Helyszín: Fogadó az Öreg Préshez Gálasátra

20.00
22.00

Wellhello koncert
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
Utcabál a Happening Banddel
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad

Október 8. vasárnap
7.00
9.00
9.00-17.00
9.00-18.00

10.00
10.00

10.00
10.00

10.00-18.00
11.00
13.00

15.00
16.30

18.00
18.00
20.30
22.00
22.10

Zenés ébresztő a Móri Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével
Bornapi teniszkupa - „Nagy István emlékverseny”
Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont
Íjászat – minden érdeklődő számára
Helyszín: Lamberg-kastély parkja
Népművészeti kirakodóvásár és bemutató
Muzsikál a Vásártér Zenekar
Helyszín: Lamberg-kastély udvara
Málnaszörp zenekar gyermekkoncertje
Helyszín: régi Mozi épülete
Néptáncegyüttesek, civil csoportok fellépése
- Ezerjó Nyugdíjas Egyesület
- Móri általános iskolák csoportjai
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
Polgármesteri fogadás a külföldi tánccsoportok részére
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
Koccintás a Borbarát Hölgyekkel a „Teremtés-kútjánál”
„Ezerjó-fiú” avatás - A program ideje alatt a kútból Ezerjó folyik.
Információ és nevezés: október 1-ig borbarat.holgyek@freemal.hu
Helyszín:
Lamberg-kastély parkja – Kútház
Nyitott műhelyek, képző- és iparművészeti, kézműves vásár, éremverés
Helyszín: Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány udvara
A borrendek felvonulása, borlovag-avatás
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
Moderntánc-bemutatók
Móri Mazsorettek, Cirill Táncstúdió, Winners Elements Tánciskola,
Főnix Rock and Roll Sporttánc Egyesület
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
Szüreti felvonulás
Útvonal: Rákóczi u. - Wekerle u. - Szt. István tér - Gesztenye-sor - Kapucinus tér
Gálaműsor a móri néptáncegyüttesek közreműködésével
- Edelweiss Táncegyüttes
- Forgatós Néptáncegyüttes
- Rozmaring Móri Német Nemzetiségi Táncegyüttes
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
Eleven Hold koncert
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
Utcabál Arany Géza és Vargha Róbert közreműködésével
Helyszín: Fogadó az Öreg Préshez Gálasátra
Punnany Massif koncert
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
Tűzijáték
Helyszín: Kapucinus tér
Utcabál a Viking Zenekarral
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Rendezvénnyel kapcsolatos információk:
Lamberg-kastély Kulturális Központ
Tel.: +36-22-407-255, +36-30/754-3356
E-mail: lambergkastely@lambergkastely.hu
Web: www.moribornapok.hu
Egyéb programokhoz kapcsolódó információ:

Borutca - a Móri Borvidék borászatai csütörtöktől vasárnapig a Kapucinus téren árusítják
termékeiket.

A móri borászatok a Hársfa, Ezerjó, Pince, Pincesor, Zrínyi utcákban „nyitott
pincéikben” is várják az idelátogatókat.

Alkalmi bélyegzés
o Október 4-én 16.00-18.00, 8-án 10.00-18.00 között a Lamberg-kastélyban
o Október 5-7-ig a Postán nyitvatartási időben

Információs faház a borutcában a Móri Borvidék TDM Egyesület közreműködésével

A Lamberg-kastély Kulturális Központ – Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás állandó
tárlatai csütörtöktől vasárnapig ingyenesen megtekinthetőek:
- Barokk szoba
- Helytörténeti kiállítás
- Wekerle Sándor Kiállítás
- Sváb tájház
- Vasarely-szoba
Ajándéktárgyak értékesítése a múzeumi boltban.

Véradás 2017. október 7-én 14.00-17.00 óráig a Radnóti Miklós Általános
Iskolában.
Szervező: a Magyar Vöröskereszt Móri Szervezete.

Kirakodó vásár Mór belvárosában október 6-8-ig.
Információ: Móri Borvidék TDM Iroda (06-22-788-865)

Vidámpark a fesztivál teljes időtartama alatt a Wekerle Sándor
Szabadidőközpontnál.

29. Elérhetőségek, telefonszámok
Móri Bornapok és Népzenei és Néptánc Fesztivál
2017. október 4.- október 8. között
Szervezet

Kapcsolattartó

Fenyves Péter
polgármester
Mór Városi Önkormányzat
Czachesz Gábor
A rendezvény felelőse és helyettesei
alpolgármester
Dr. Pálla József
jegyző
Irányító Központ (Állandó elérhetőség)

Mór Városi Önkormányzat
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Városi Rendőrkapitányság

Elérhetőség
06/30/663-8619
06/20/922-4279
06/30/665-8430
06/22/560-801

Schmidt Norbert

06/30/5297-299

Békési László városgondnok

06/30/237-3186

Szabó Zoltán

06/30/531-1803

Robits László közterület-felügyelő

06/30/531-4260

Ügyelet

107
06/22/407-063

Dr. Kovács Ferenc alezredes
rendőrkapitány
Gyuris János r. alezredes
mb. védelmi tiszt

06/22/407-063
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

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
Fejér Megyei Szent György Egyetemi
Oktató Kórház Móri Telephely
Sürgősségi Osztály

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

Dr. Csernavölgyi István főigazgató

06/22/407-118

Szervezet

Kapcsolattartó

Elérhetőség

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

Lamberg-kastély Kulturális Központ

Losonczy Ildikó

06/70/636-5090

Kapucinus tér Nagyszínpad
technika

Kovács Antal
Rikli Csaba

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

Gasztrosátor

Bagotai Dezső

06/30/649-5154

Borutca

Frey Szabolcs

06/30/2844-478

Móri Borvidék TDM Egyesület
vásározók szervezője, vidámpark,
illemhelyek

Tóth Márta

06/20/449-4646

Köztisztaság felelős
Mór-Holding Kft
de. 10 óráig takarítás
Kiss-Kert Kft.
egyéb technikai segítség
Fervill Kft. (villanyszerelés)

Békési László

06/30/237-3186

Bánki Zsolt

06/30/200-8256

Kiss Tibor

06/30/202-6366

Klock Ferenc

06/30/348-5470

Gre-sa Bt. (vízszerelés)

Gregorics István

06/20/958-0481

Gyepmester
Német Kisebbségi Önkormányzat
küldöttségek kísérete

Molnár Tamás

06/30/215-8100

Erdei Ferenc

06/30/956-0247

06/30/481-5784

Ideiglenes elhelyezés biztosítása (épületek nyitása)
Radnóti Miklós Általános Iskola

Kajos Péterné

06/20/3202-310

Mozi épülete

Kovács Gergő

06/30/662-8957

RK Templom
Szent Erzsébet RK Általános Iskola
(Tornaterem)
Wekerle Sándor Szabadidőközpont

-

06/22/400-767

Kovács Béla

06/30/705-0680

Ruff Linda

06/20/511-0462

Véradó épülete

Békési László

06/30/237-3186

Mór, 2017. augusztus 29.

Fenyves Péter
polgármester

