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INTÉZKEDÉSI TERV 
 

Veszélyes állat kiszabadulása esetére és katasztrófa helyzet elhárítására 
 
 
1. Általános szabályok: 
 
1. Az intézmény biztonságos üzemeltetéséhez az alábbi minimális személyzet egyidejű 

jelenléte szükséges (hétvégi, ünnepnapi létszám). 
 
 
- Nappal:  1 fő vezető / helyettes  
 5 fő állatgondozó 
  1 takarmánykonyhás  
  1 fő pénztáros (nyitvatartási időben) 
 
- Éjszaka:  pénztár zárástól a másnapi munkaidő kezdetéig  
 2 fő biztonsági őr 
 
 
2. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor értesítendő a vezető állatgondozó és az ügyvezető 

igazgató. 
Andricz Bertold (állatkerti csoportvezető) Tel.: xxxxxxxxxxxxx 
Szatyor Miklós (ügyvezető igazgató) Tel.: xxxxxxxxxxxxx 
 

3. Rendkívüli események lehetnek: állat(ok) kiszabadulása, baleset, természeti csapások 
(szélvihar, földrengés, tűz stb.) miatti vészhelyzet, jogtalan behatolás. 

 
4. Rendkívüli esemény észlelésekor az azt észlelő személy az alábbiak szerint köteles eljárni 
 

- haladéktalanul köteles a szolgálatban lévő munkatársakat és az illetékes vezetőket, 
illetve szükség szerint a mentőket, tűzoltókat, rendőrséget értesíteni. 

- személyi sérülés esetén gondoskodik az azonnali ellátás megkezdéséről 
- a helyszínt és az események megfigyelését biztosítja felméri a veszély mértékét 
- a veszély elhárítására a lehetőségek szerinti előkészületeket megtenni, a szükséges 

emberi és technikai igényt felmérni,  
- a saját és főként mások személyes biztonságára fokozottan ügyelni, ésszerűtlen 

kockázatot elkerülni, 
- a segítség megérkezésekor a veszély elhárításához szükséges anyagok és emberi 

erő összevonására intézkedni, az ügyeletes vezető megérkeztéig irányítja a 
feladatok végrehajtását, utasításait a jelenlévők kötelesek végrehajtani, 

- az ügyeletes vezető a helyszínre érkezéskor átveszi az irányítást, szükség szerint 
dönt a kert részleges, vagy teljes kiürítéséről, meghatározza a közreműködők 
feladatait, dönt külső segítség igénybevételéről, a kapuk lezárásáról, további 
látogatók belépését megtiltja, 

- gondoskodik a látogatók biztonságba helyezéséről 
- biztonságot nyújtó épületek kijelölése, kiürítési útvonalak meghatározása  
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5. Riadó terv:  
 

- az állatkert területén szolgálatot teljesítők kötelesek társaikat folyamatosan 
tájékoztatni tartózkodási helyükről, illetve tudniuk kell a többiek tartózkodási 
helyéről. Különösen vonatkozik ez az ügyeletes vezetőre, 

- az esemény észlelője értesíti a legkönnyebben elérhető munkatársait, szükség 
esetén a mentőszerveket, rendőrséget, illetve a vezető gondozót és az ügyvezető 
igazgatót. 

 
6. Kiürítési terv:  
 
Az ügyeletes vezető irányításával 

- a veszély felmérése 
- a kiürítés megkezdése (automatikus és meghatározott útvonalakon) 
- biztonságot nyújtó épületek kijelölése, alkalmassá tétele látogatók befogadására 

(pl. állatok bezárása) 
 
A pénztáros feladatai - a kapott értesítésnek, üzenetnek, utasításnak megfelelően 

- kirekeszti az érkező látogatókat  
- bentlévő látogatók figyelmeztetése, kiengedése 
 

Gondozók és más jelenlévő, bevonható alkalmazottak segítik a kiürítést a látogatók 
terelésével, illetve lezárják a veszélyes övezetet 
 
 
7. Veszélyhelyzet elhárítása: 
 
Ügyeletes vezető feladatai 

- felméri, hogy ki és mi forog veszélyben 
- meghatározza a veszély elhárításának módját, eszközeit 
- indítja a riadótervet  
- vezényli a kiürítést 
- szakember (állatorvos, tűzoltók stb.) értesítése 
- gondozók irányítása 
- veszélyes terület lezárása 
- szakember megérkezéséig a felelősség vállalása 
- rendkívüli munkavégzést rendel el 
- berendelheti a szolgálatban nem lévő munkatársakat 
- feletteseinek értesítése 

 
 
8. Kommunikáció 
 

- A veszélyhelyzetről, a kiürítésről, a szükséges intézkedésekről úgy kell 
tájékoztatni a látogatókat, valamennyi érintettet, hogy pánikhelyzet ne 
alakulhasson ki. 

- Havária esemény bekövetkezésekor automatikus hírzárlat lép életbe. 
- A veszélyhelyzet elhárítását követően az intézmény vezetője tájékoztatja a 

tulajdonost az eseményről, aki dönt a tájékoztatás mikéntjéről. 
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2. Eljárás veszélyes állat kiszabadulása esetén 
 
1. Cél: az állat kerítésen belül tartása, ennek érdekében a látogatókat, kíváncsiskodókat 

lehetőleg csendben és gyorsan kell eltávolítani, a Riadó-terv és Kiürítési terv szerint 
eljárni. Fontos, hogy a kiszabadult állatot ne hajszoljuk pánikhelyzetbe. 

 
2. A veszélyhelyzet megszüntetésére az alábbi lehetőségek vehetők figyelembe:  
 

- visszaterelés az eredeti férőhelyre 
- immobilizáció, 
- kilövés lőfegyverrel, 
 

Bármelyik megoldást választja a döntési helyzetben lévő vezető vagy gondozó, segítőinek ezt 
el kell fogadni és a pontos, szakszerű végrehajtásban közre kell működniük. A társaság 
veszélyes állatainak listáját az Állattartási Szabályzat tartalmazza. 
 
3. Katasztrófahelyzetek elhárítása 
 
1.) Tűz 
 
a.) Épülettűz esetén az intézmény tűzriadó terve szerint kell eljárni, az abban foglaltak szerint 

a tűzoltók megérkeztéig az élet és vagyonmentést, az oltást a rendelkezésre álló 
eszközökkel meg kell kezdeni.  
A megérkező tűzoltók veszik át az oltás irányítását. 
A gondozók és a szakszemélyzet gondoskodik az állatok lehetőség szerinti mentéséről, 
biztonságba helyezéséről. 

 
b.) Erdőtűz esetén az oltáshoz szükséges eszközöket (lapátok, kapa, fűrész, stb.) a kertészeti 

részleg készletéből kell elsődlegesen biztosítani, illetve az "a" pont szerinti intézkedéseket 
megtenni. 

 
c.) Mindkét esetben alkalmazni kell a "Riadó-terv és a Kiürítési terv előírásait. 
 
2.) Fák kidőlése 
 
Okozhat olyan helyzetet amely embernek, állatnak sérülést, állatoknál kiszabadulást, vagy 
annak veszélyét idézheti elő. Eljárás II. fejezet előírásai szerint.  
 
3.) Egyéb katasztrófahelyzet 
 
A bekövetkezett esemény várható következményeire tekintettel kell alkalmazni az I. és II. 
fejezetben leírtakat. 
 
4. A Szabályzat hatálya 
 
1.) A szabályzat hatálya kiterjed a társaság valamennyi alkalmazottjára, állandó vagy 

ideiglenesen foglalkoztatott munkavállalóra, különféle kivitelezők, vállalkozók, 
szolgáltatók itt munkát végző alkalmazottjára. 
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Az érintettek kötelesek az intézkedésre jogosult munkatársak (észlelő, ügyeletes vezető) 
utasításait maradéktalanul végrehajtani. 

 
2.) Az intézmény alkalmazásában álló munkavállalók a fentieken túl kötelesek a társaság 

egyéb szabályzataiban, munkaköri leírásaikban foglaltakra is figyelemmel lenni. 
 
3.) Valamennyi munkavállaló köteles a Szabályzat tartalmát megismerni. Erről a közvetlen 

munkahelyi vezető gondoskodik, illetve tart részükre oktatást. A Szabályzat előírásait a 
rendszeres munkavédelmi oktatás keretében is ismertetni, gyakoroltatni kell a 
munkatársakkal, az SzMSz és a Munkavédelmi Szabályzat előírásai szerint.  

 
4.) Jelen Szabályzat 2015. 09. 01. napján lép hatályba, mellyel a korábbi szabályzat érvényét 

veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Szatyor Miklós 
                  ügyvezető igazgató 

 


