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1.) Rendezvény leírása 

 

Rendezvény helye: 4532 Nyírtura, 051/3 hrsz. 

A rendezvény ideje: 2023. március 24-25. 

Felelős rendező: Tura Ring Sportegyesület 

Kapcsolattartó neve: Petrusák Tamás 

Telefonszáma: +36 20 428 9480 

Biztonsági tervet készítette: Tura Ring Sportegyesület 

 

Rendezvény felelős szervezője 

✓ név: Tura Ring Sportegyesület 

✓ telefonszám: +36 20 428 9480 

✓ cím: 4532 Nyírtura, Temető utca 28. 

✓ e-mail: turaring@turaring.hu 

 

 

2.) Helyszín pontos leírása 

 

Megközelíthetőség, GPS koordináták: 

 
48.011167, 21.810716 

 

Nyíregyháza felől a 4-es számú főúton haladva Záhony irányában, a Nyírtura település jelző tábla előtt 

kell lehajtani balra. Az utca végén ismételten balra kell kanyarodni Libabokor irányába. A települést 

elhagyva, a Tura-Ring pálya 700 m-re balra található. 

 

3.) Rendezvény várható látogatottsága 

 

Versenyzők várható létszáma: 50-60 fő 

Technikai személyzet: 120-130 fő 

Nézők várható szám: 800-1000 fő 

A verseny helyszínének a befogadóképessége: 3000 fő 
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4.) Biztonsági rendszer 

 

A versenypálya biztonságosan ki van építve fallal, kerítéssel, földsáncokkal, jelző bójákkal, optikai 

jelzőkkel van szegélyezve a veszélyességi fokozatának megfelelően. 

 

Technikai biztonsági szolgálat 

 

A verseny biztonságát szolgálja a technikai biztonsági szolgálat, a rendezői gárda, akik megfelelő 

szerszámokkal fel vannak szerelve (seprű, lapát, olajsemlegesítő). 

A versenyt figyelő bírói posztokon az előírt biztonsági felszerelések találhatók (poroltók, zászlók). A 

Parc ferme és a depó is poroltókkal van ellátva. 

 

Sérült járművek elszállításához egy emelős autómentő, valamint több vontatásra alkalmas jármű van 

rendszerezve. A pálya portalanítását egy 5 m3 locsoló kocsi biztosítja. A bírók és a rendezők, URH 

rádión tartják a kapcsolatot, így katasztrófa esetén nézőszámtól függően, 1, vagy 2 vészkijárat vehető 

igénybe. 

 

Biztonsági szolgálat 

 

A nézőközönség a pályát körülvevő 2-4 m magas földsáncon, illetve egy fallal és kerítéssel a pályától 

elzárt tribünön tartózkodhatnak, ennek betartását a biztonsági személyzet felügyeli. A depó területét 

polgárőrök felügyelik. 

 

Pályakép menekülési útvonalak, nézői parkolók feltüntetésével 

 

A közlekedés zavartalansága és a parkolást biztosító intézkedések leírása: 

A pályán belül és kívül is kijelölt helyen parkolást biztosítunk (táblák jelzik) a résztvevők számára. A 

parkolás irányítását, illetve koordinálását saját rendezők végzik. 

 

Rendezvény biztonságáért felelős személy/szervezet 

• Tura Ring Sportegyesület részéről: Szabó Zoltán egyesületi tag 

• Nyírtura Polgárőr Egyesület részéről: Tóth Csaba, egyesületi elnök 



 
 

• telefonszám: +36-30/828-9238 

• cím: 4532 Nyírtura, Arany János utca 20. 

 

A beléptetést és a pálya belső rendjét, valamint a tömegirányítást végzi. Az edzés alatti összeköttetés 

módja URH rádió, valamint mobiltelefon. 

A sportrendezvény biztosításának célja: A verseny területén a rend fenntartása, a személy- és 

vagyonbiztonság megóvása. A nézők a versenypályára való bejutásának a megakadályozása. A verseny 

előtt, alatt, és a befejezést követő időszakban a szabálysértések, bűncselekmények megelőzése, 

megszakítása, a kialakult rendbontások felszámolása. A rendbontó személyek területről való kivezetése. 

 

Időszakai: 

1. A készenlét a verseny megkezdéséig 

2. A verseny ideje alatt 

3. A verseny befejezésétől, a résztvevők kivonulásáig. 

 

Körzetei: 

A Tura Ring versenypálya belső, nézők számára zárt területe, a nézőtér és hozzá kapcsolódó parkolók, 

valamint a beléptető kapuk. 

 

Fő feladatok: 

- a rend fenntartása, a törvénysértések megelőzése, a rendezvény zavartalanságának biztosítása 

- a beléptetés során a közbiztonságra veszélyt jelentő tárgyak kiszűrése, ezek felmerülése esetén a 

szükséges intézkedések foganatosítása 

- a verseny zavartalanságának a biztosítása 

- a lelátók maximum befogadásának felügyelete 

- a nézői, gépjármű vezetői, személyzet bent tartózkodása jogosságának folyamatos ellenőrzése 

 

Tervezett biztonsági és megelőző intézkedések: 

A verseny napján a rendezőkkel a versenypálya külső és belső területét át kell vizsgálni. A terület 

felügyeletéről az átvizsgálást követően a biztonsági szolgálat köteles gondoskodni. 

 

 

 



 
 

Biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai  

 

A létesítmény üzemeltetője, illetve a szervező kötelezettsége feladata, hogy folyamatosan nyomon 

kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a 

biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, 

ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény 

felfüggesztéséről.  

 

Viharos időjárás esetén a rendezvény megkezdését megelőzően a kommunikációs csatornák és média 

segítségével tájékoztat a rendezvény elmaradásáról és az esetleges esőnapról. A helyszínen 

hangosbemondó segítségével a résztvevőket tájékoztatja, és a biztonsági szolgálat segítségével a terület 

elhagyásának lehetőségét biztosítja. 

 

A nevezett eseményről készült dokumentáció a résztvevők számára látható, hozzáférhető helyen történő 

elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az 

üzemeltető és a szervező felel.  

 

A biztosításban résztvevők helyszíni vezetői/kapcsolattartói telefonon keresztül tartják a kapcsolatot. A 

helyszíni állomány kötelesek minden releváns információról jelentést tenni a rendezvény 

biztosításvezetőjének vagy csoportvezetőjének és azon keresztül a szervezőknek. 

 

Hatósági kapcsolattartók 

 

Segítik az elhárítást az OMSZ (Országos Mentőszolgálat) kirendelt dolgozói, a rendőrség, a technikai 

személyzet és járműveik. A pálya egész területe fel van szerelve hangosító berendezéssel így az 

információk gyors áramlása megoldott. A felelős és a hatósági, rendészeti kapcsolattartók valamint 

elérhetőségük. 

 

Rendkívüli esemény elhárítási terv 

 

Súlyos, több ember testi épségét egyszerre veszélyeztető baleset, vagy több eszközre, vagy létesítményre 

kiterjedő káreseményt, az edzés lebonyolítását befolyásoló időjárási viszonyokat, összefogva 



 
 

rendkívüli eseménynek nevezzük. Bekövetkezte esetén elhárítása - szükség esetén a verseny 

leállításával - a következőkben leírtak szerint történik. 

 

Feltételezhető események: 

1. Tömeges ütközés 

2. Versenyautó, vagy alkatrészeinek kivágódása a nézőtérre 

3. Rendkívüli időjárás 

4. Tűz vagy robbanás a nézőtéren 

5. Pánik a nézőtéren 

6. Tűz vagy robbanás a depóban 

7. Pánik a depóban 

 

Minden esetben a versenyt a versenyigazgató haladéktalanul megállítja.  

 

A rendkívüli esemény elhárításának ideje alatt a versenypályán kívüli események esetében a verseny 

Biztonsági vezetője irányítja a mentést és az esemény elhárítása után, ezt jelenti az igazgatónak, aki dönt 

a verseny folytatásáról vagy végleges leállításáról. 

 

A rendkívüli esemény elhárításának ideje alatt a Biztonsági vezető rendelkezik: 

• Poroltókkal 

• A technikai mentés eszközeivel és személyzetével 

• A verseny orvosával és a rendezvény mentőjével. 

• A versenyt biztosító személyzettel, 

• A közönség szükségszerű tájékoztatása érdekében a verseny közvetítőjével, 

• A szervezőiroda személyzetével, 

• A versenyen szolgálatot teljesítő rendőrökkel. 

 

A további veszélyek elkerülésére szükség esetén elrendelheti a nézőtér részleges vagy teljes kiürítését a 

rendelkezésre álló személyzet segítségével. 

A második pontban leírt események következtében előállt vészhelyzet elhárítása és felszámolása után a 

Biztonsági vezető részletes írásos jelentést tesz a bekövetkezett eseményről és a megtett intézkedésekről 

a verseny igazgatója és rendezője részére. 



 
 

Rendkívüli időjárás esetén, a biztonsági főnök elrendelheti a nézőtér teljes kiürítését, a személyzetet 

pedig a nézők távozását követően a gépátvétel, valamint az iroda helyiségekbe tereli.  

 

A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK KIÜRÍTÉS ELRENDELÉSÉNEK ESETEI:  

1. Olyan időjárási veszélyhelyzet, amely az ott lévők életét, testi épségét veszélyezteti  

2. Olyan rendbontás, jogsértő cselekmények, amely a nagyszámú tömeg hirtelen mozgásával más 

résztvevők életét, testi épségét veszélyezteti. (Pánik)  

3. Olyan előre nem látható katasztrófa helyzet, amely a rendezvény területén lévő valamely objektum, 

illetve annak tartozékainak (felépítmény, szobor, épület, fa, stb.) olyan irányú mozgása, amely 

személyek életét, testi épségét veszélyezteti.  

4. Bombariadó esetén.  

5. Tűz esetén  

 

A RENDEZVÉNY TERÜLETEINEK KIÜRÍTÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA: 

A kiürítés elrendelését követően gondoskodni kell, hogy a rendezvényen lévő zenei szolgáltatás 

szüneteljen és a kiürítés alatt végéig folyamatos tájékoztatást kell nyújtani (hangosítással megoldva) a 

menekülési útirányokról, azok igénybevételének lehetőségéről.  

 

A kiürítés elrendelését követően a beosztott biztosító csoportok (rendező) segítik a tömeg zavartalan, 

akadálymentes kijutását a térről.  

A kiürítésben résztvevő szervek beosztottjai folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a kiürítés során 

súlyos személyi sérülés esetén a sérült személyt kiemelik a tömegből és intézkednek (jelentést tesznek 

a vezetési pont felé) az egészségügyi ellátására. 

 

A KIÜRÍTÉS, MENEKÍTÉS TERVE fejezet alapján a terület be- és kijárati, ill. vészkijáratai 

irányítótáblákkal és térvilágítással történő megvilágítással vannak ellátva. A jelöléseket a területileg 

illetékes tűzoltósággal egyeztetett helyen kell elhelyezni.  

A verseny helyszínének adottságai: Nyírtura, Kossuth utca felől stabilizált burkolattal ellátott utcából 

közelíthető meg. A területet fás-bokros terület határolja egyik oldaláról, míg másik oldalán egy csatorna 

húzódik. 

 

 

 



 
 

A versenyen résztvevőkre vonatkozó előírások 

 

Környezetvédelmi előírások 

Valamennyi résztvevőnek rendelkeznie kell, egy legalább 4x5 m-es műanyag fóliával, a csapat számára 

fenntartott helyen, ahol a verseny gépkocsin munkálatokat végeznek, azért, hogy elkerüljék az esetleges 

szivárgások, okozta szennyezéseket, valamint egy 150 literes szemetes zsákkal a hulladékok gyűjtésére. 

 

Biztonsági előírások 

Minden résztvevőnek a saját depó területén el kell helyezni egy minimum 6 Kg. töltésű, üzemképes 

poroltó készüléket. 

 

Zaj 

Minden autó esetében 100dB a megengedett legnagyobb zajszint, amelyet hangnyomás mérővel „A” 

szűrővel és LASSÚ állásban kell mérni, a mikrofont 45°-os szögben 50 cm távolságra kell elhelyezni a 

kipufogócső kiáramlási keresztmetszetétől. A mérés alatt a motor fordulatszáma 4500 1/perc kell, 

legyen. (Az adott területre legalább 1, 50m x 1. 50m-es szőnyeget kell leteríteni.) 

 

Döntéshozói jogkörrel megbízott személyek, a vonatkozó szabályok és feladatok 

 

Rendezvény általános, vagy szakterületi irányítási feladatokkal, vagy felelősségi és döntéshozói 

jogkörrel megbízott személyek: 

Feladatkör: Versenyigazgató 

Név: Szabó Imre 

Telefonszám: 06-30/433-7285 

Tűzriadó terv 

Bárkinek, aki a létesítmény területén tüzet, vagy tűzre utaló jelet észlel, tűzjelzést kell adnia. 

 

A tűzjelzés módjai: 

- Tűzjelzés adása a közvetlen környezet felé: figyelmet felhívó jelzéssel, illetve kiabálással, 

pl.: „Tűz van a depóban!” 

- A Létesítmény tűzbiztonságáért felelős személy értesítésével: 

A felelős neve: Petrusák Tamás 

Telefonszáma: +36 20 428 9480 



 
 

- A Tűzoltóság riasztásával a 105-ös, illetve a 112-es telefonszámon. 

 

Magatartási szabályok tűz esetén:  

Mindenki, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét (pl. erős füstképződést, éghető gáz nagy mennyiségű 

szivárgását) észleli, köteles azonnal jelenteni a tűzoltóság felé a 105, az általános segélyhívó számon 

112, biztonsági szolgálathoz, valamint értesíteni kell a Rendezvényszervező szervezetének vezetőjét.  

A tűzjelzéshez mindenki köteles a használatban lévő híradási vagy közlekedési eszközzel térítés nélkül 

segítséget nyújtani.  

A rövid, világos, egyértelmű és pánikmentes tűzjelzés során az alábbi adatokat kell közölni:  

o A tűzeset pontos helye,  

o Mi ég? (a meggyulladt anyag pontos megnevezése),  

o Milyen terjedelmű a tűz,  

o Van-e emberélet veszélyben, tartózkodik-e valaki a veszélyeztetett területen, ha igen, hány fő, 

megtörtént-e kiürítés.  

o Mit veszélyeztet a tűz  

o A tűzesetet bejelentő személy neve, beosztása.  

o A telefon hívószáma.  

 

A Biztonsági Szolgálat a tűzoltóság felé történő tűzjelzés után köteles riasztani a Tűzriadó Tervben 

megjelölt személyeket, az operatív személyzetet, a munkavállalókat és az érdekelt vezetőket.  

Higgadtan, fegyelmezetten meg kell kezdeni a veszélyeztetett terület kiürítését, ott csak azok 

tartózkodhatnak, akik a tűzoltási feladatokban részt vesznek. A legfontosabb teendő a veszélyeztetett 

személyek mentése, elsősegélyben való részesítése és biztonságos helyre történő elvitele. 

A munkavállalók, kötelesek a tűz jelzésében, a tűzoltási tevékenységben, a mentési munkában - 

amennyiben az életveszéllyel nem jár, - a tőle elvárható módon részt venni. 

 

Mentés és menekülés 

- Tűz esetén, a versenypálya területén tartózkodó személyek mentését a lehetőségek figyelembe 

vételével azonnal meg kell kezdeni. 

- A versenypálya területét el kell hagyni a kijelölt menekülési útvonalakon és a kijelölt gyülekezési 

helyre, kell távozni. 

- Haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltóságot a 105-ös, vagy a 112-es telefonszámon. 



 
 

- Tűz esetén, amennyiben emberi élet nem kerül veszélybe emiatt a tárgyi eszközöket az alábbi 

sorrendben, kell kimenteni: 

 

1. Versenyautók 

2. Technikai mentést szolgáló gépek 

3. Számítógépek a rendezvényirodából 

- A kimentett tárgyak őrzéséért és felügyeletéért felelős személy/személyek: Recepciós szolgálat, őrző 

védelmi szolgálat 

 

A tűz oltása 

Az észlelt tűz oltását a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel meg kell kezdeni! 

Minden épületben az arra kijelölt helyen porral oltó készülékek találhatóak, depóban 4, a posztokon 2-

2, parc fermében 2, és minden depóhelyet elfoglalt résztvevő köteles 1 porral oltóval rendelkezni. A 

Létesítményben elhelyezkedő tűzoltó eszközök helyét az 1-es számú melléklet tartalmazza. 

 

Egyéb feladatok 

Az áramtalanítást a rendezvény ideje alatt folyamatos ügyeletet adó technikai személyzet végzi.  

Áramtalanítást végzi: Rácz László  

A rendezvény minden megközelítési útvonala közvilágítással ellátott. A verseny szabadtéri, ott épület, 

helyiség használata nem tervezett. Amennyiben mégis helyiség használatára kerül sor, arra vonatkozólag 

az alábbi eseti használati szabályok a követendők. 

 

A dohányzás előírásai:  

A verseny területén a dohányzás – a kijelölt helyek kivételével - TILOS!  

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet 

vagy robbanást okozhat.  

 

Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó 

anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni. 

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe 

vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. A bérelt területeken a bérlők 

saját tűzvédelmi szabályzatának előírásait kell alkalmazni. 



 
 

Veszélyforrások: 

- a depó területén elhelyezkedő csapatok üzemanyaga. 

A depó területe  

 

A depó területén tartózkodó gépjárművek tűzvédelmi szolgáló tűzoltó készülékeket szükséges kihelyezni, 

legalább 2 db 34A oltásteljesítményűt. A gépjárművek szereléséhez használatos fokozottan tűz- vagy 

robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett 

hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra 

kijelölt helyen kell tárolni. A szerelési tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek 

ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell 

szüntetni. Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó 

folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség 

szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.  

 

A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során 

keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 

anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után 

el kell távolítani. A depó területén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és 

eszköz tartható. 

 

Vízszerzési helyek: 

A Létesítmény területén tűzoltásra alkalmas vízforrás az alábbi helyeken található: 

- föld feletti vízcsap: a pálya belterületén, a depóban 

- tűzoltásért felelős: Petrusák Tamás 

Felelős vezetők: 

- Biztonsági megbízott: Szabó Zoltán, Tóth Csaba 

- Tűzvédelmi megbízott: Petrusák Tamás 

 

Kórház elérhetősége 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

Tel.: +36-42/599-700 

  



 
 

8.) Pályarajz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

9.) Programterv 

 

1. nap – 2023. március 25. (szombat) - Autós futam 

 

Tervezett időbeosztás 

- 06:30 – Kapunyitás / Szerviz területek elfoglalása 

- 06:45 – 08:30 – Adminisztratív átvétel 

- 07:00 – 08:30 – Technikai átvétel (admin. + 15 perc) 

- 07:15 – 08: 30 – Gyalogos pályabejárás 

- 08:30 – 08:45 – Versenyzői eligazítás 

- 09:00 – 1. Futam tervezett rajtja 

- 11:10 – 2. Futam tervezett rajtja 

- 13:15 – 3. Futam tervezett rajtja 

- kb. 16:00 – Díjátadó ünnepség 

 

2. nap – 2023. március 26. (vasárnap) - Autocross verseny 

 

Tervezett időbeosztás 

- 06:30 – Kapunyitás / Szerviz területek elfoglalása 

- 06:45 – 08:30 – Adminisztratív átvétel, technikai gépátvétel 

- 8:00 – 8:10 – Versenyzői eligazítás 

- 08:10 – 08:45 – Szabadedzés 

- 08:45 – Résztvevői felvonulás 

- 09:00 – 10:00 Amatőr időmérő edzések 

- 10:00 – 11:30 – Amatőr I. előfutam 

- 11:30 – 13:00 – Amatőr II. előfutam 

- 13:00 – 14:30 – Amatőr III. előfutam 

- 14:30 – 16:30 – Amatőr döntő 

- 17:00 – Díjátadó ünnepség 

 

 

  



 
 

Mellékletek 

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV 

Sorszám:   ..............................   

 

Oktatás helye:  ...........................................................................................................................................  

 

Oktatás időpontja: 20.... . év ................................. hó ..................................................nap  

Oktatáson résztvevők száma: ................................................... fő  

 

Oktatást végző neve:  ...............................................................................................................................  

beosztása:   ..................................................................................................................................................  

végzettsége: .................................................................................................................................................  

 

Oktatás jellege:  

□ előzetes (alap) oktatás  □ rendkívüli oktatás  

 

Oktatásban részesültek:  

□ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely 

időpontban feladatot látnak el;  

□ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági személyzet);  

□ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó 

személyzet);  

□ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és külső szervezet 

esetén egyaránt).  

□ egyéb személyek (…………………..)  

 

Rendkívüli oktatás oka:  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 

Az oktatás rövid tartalma, tárgya:  

 ..................................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................................  

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.  

  ........................................................  

 oktatást végző aláírása 



 
 

A   .......................  SORSZÁMÚ TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETE 

 

OKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK 

 

Sor-

szám 
Név Aláírás Megjegyzés 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

 


