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1. Általános leírás: 

 

1.1. A tömegrendezvény megnevezése, helye, időpontja, rövid tartalmi ismertetése, 

leírása: 

 

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2014. szeptember 13-án 09.00 és 19.30 óra között 7. alkalommal hirdeti meg 

a Szelektív szombat elnevezésű környezetvédelmi családi napot. Az egész napos 

vetélkedősorozaton családok nevezésére számítunk. A rendezvény helyszíne a Kossuth tér, 

ahol játékos vetélkedők segítségével hívjuk fel a résztvevők figyelmét a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságára, valamint annak helyes gyakorlatára. 

A vetélkedőkön, melyek 9 órától kezdődnek és 15.30-ig tartanak, a résztvevők létszáma egy 

időben nem éri el az 1000 főt. 

Az R-Go élőkoncerten, amely 18.00-tól kezdődik és 19.30-ig tart a nézők létszáma várhatóan 

meghaladja az 1000 főt. 
 

1.2. A rendezvényért felelős szervezőjének neve, elérhetősége: 

 

Rendezvény szervezője, felelőse:  

TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. 

Petró Árpád, ügyvezető, TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. Tel.: 30/9154326 

Rendezvény főszervezője:   Buda Gábor,ellenőrzési és marketing vezető, TÉRSÉGI 

HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft., Tel.: 30/99 88 370 

Rendezvény koordinátora: Hajnal Tünde, pr referens, TÉRSÉGI HULLADÉK-

GAZDÁLKODÁS Kft., Tel.: 30/99 88 506 

 

 

1.3. A rendezvény biztonságáért felelős szervezet vagy személy neve, elérhetősége: 

 

 9.00 – 20.00 –ig PBSZ Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62) 

 Mandrik István, ügyvezető Tel.: 30/9411 907 

 17.00 – 20.00-ig:  

o Nyírvéd Kft. (4461, Nyírtelek, Puskin u. 114.) 
Szemán Zsolt, ügyvezető 

 

 

1.4. Felelősség vállalási nyilatkozat 

 

Petró Árpád, Mandrik István, és Szemán Zsolt kijelentjük, hogy a biztonsági tervben 

foglaltakért felelősséget vállalunk, az abban foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk, 

melyet aláírásunkkal ismerünk el. 

 

 

..............................................      .........................................         …………………………….

  

 

 

1.5. A rendezvény irányításának, felügyeletének, biztosításának rendje, a biztosítást 

végzők feladatai, együttműködésük 
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A rendezvény tartásának feltétele, a szükséges szakhatósági engedélyek megléte. Tudomásul 

veszem, és nyilatkozom, hogy a szakhatósági engedélyek nélkül zenés, táncos rendezvény 

tartására nem kerül sor. A szakhatósági engedélyek, a biztosítási terv mellékletét képezik.  

 

Biztonsági őrök általános feladatköre: 

 

 A rendezvény megkezdése előtt legalább 30 perccel kötelesek megjelenni a 

helyszínen. 

 Kötelesek áttanulmányozni/megismerni a biztosítási tervet, a tűzvédelmi szabályzatot, 

a tűzriadó tervet, kiemelten a kiürítés mentési útvonalra.  

 Felvilágosítás nyújtása a résztvevők számára. 

 A vonatkozó jogszabályi és szervezeti előírások alapján végzik a rendezvény 

rendjének biztosítását. 

 Megismerik a tűzjelzésre és tűzoltásra szolgáló felszerelések helyét, 

alkalmazhatóságát, az elsősegélynyújtó helyet. 

 Egyeztetik a felállítási helyeket, vészhelyzet esetére vonatkozó cselekvési feladatokat,  

irányítási pontokat. 

 Egyeztetik a rendezvény menet közbeni leállítására vonatkozó jogosultságokat, ki-, 

mikor-, miért állíthatja le a rendezvényt. 

 Egyeztetik az egymásközti kommunikáció módját, a kézi rádiók használhatóságáról 

híváspróbával győződnek meg.   

 A rendezvény ideje alatt a deviáns magatartást tanúsító személyek kiszűrése, kezelése, 

a szükséges intézkedések megtétele. 

 Rendezvény rendjének megőrzése és a megbomlott rend helyreállítása. 

 Személy és vagyonvédelem. 

 Rendbontók felszólítása tevékenységük abbahagyására, rendőrség azonnali értesítése. 

 Baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére a kiürítésben való közreműködés, 

menekülési, kiürítési útvonalak biztosítása, a károk mérséklése. 

 Megkülönböztetett öltözet viselete. 

 A rendezvény rendjének folyamatos biztosítása. 

 Egy esetleges kiürítés esetén, irányítják a kimenekítést. 

 A rendzavarás felszámolás. 

 

A színpadot felügyelő biztonsági őrök feladatai: 

 

 Együttműködnek a szervezőkkel, figyelemmel kísérik a programokat, a résztvevők, 

látogatók viselkedését. 

 A rendezvény rendjét megzavaró személyeket felszólítják. 

 A rendezvény ideje alatt felmerülő személyi és vagyonvédelmi problémákat kezelik. 

 Felvilágosítást, útbaigazítást nyújtanak az érdeklődőknek. 

 Intézkedés megkezdése előtt értesíti a biztonsági szolgálat vezetőjét. 

 Probléma, illetve rendkívüli esemény bekövetkezésekor értesítik a biztonsági szolgálat 

vezetőjét, biztosítják a helyszínt, helyreállítják a rendet. 

 Szikora Róbert biztonságának biztosítása. 
 

 A rendezvény ideje alatt határozott megjelenéssel/intézkedéssel megakadályoznak 

minden olyan cselekményt, mely rendbontást, pánikot, tömeghisztériát okozna. 
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Szükség esetén intézkednek a rendőrség (telefon 107), mentőszolgálat (telefon 104) 

vagy tűzoltóság (telefon 105) értesítésére/riasztására. 

 A rendezvény végeztével, - az utolsó vendég távozása után – a rendezvény felelősével 

közösen átvizsgálják a teret. 

 

Biztonsági szolgálat létszáma:  

- 9.00 – 17.00-ig 2 fő, Helyszíni szolgálat vezetője: Bertli József, 30/67 66 541, PBSZ 

Kft. 

- 17.00 – 20.00-ig:  

o 2 fő Helyszíni szolgálat vezetője: Bertli József, PBSZ Kft. 

o 10 fő, Helyszíni szolgálat vezetője: Borbély Tamás: 20/3760499, Nyírvéd 

Kft. 
 

1.6. A rendezvény biztonságos lebonyolítását szabályozó, várható veszélyeztető tényezők 

és veszélyhelyzetek leírása  

 

Rendkívüli időjárás következtében épület rész(ek), terület sérülése. 

 

 Feladat: A veszélyeztetett területről a személyek kimenekítése, és biztonságos 

helyiségbe elhelyezése, elsősegélynyújtás. A helyzet értékelése alapján a rendőrség, 

tűzoltóság, mentő szolgálat riasztása. 

 

Közbiztonsági veszély: ittas, bódult személy agresszív viselkedése. 

 Feladat: A személy kiszűrése kezelése a biztonsági személyzet feladata. Az 

értékeléstől függően, a rendőr hatóság, illetve a mentőszolgálat (detox) irányában 

történő intézkedés. 

 

 

Tűzeset bekövetkezése. 

 Feladat: A területen lévő vendégek azonnali kimenekítése a kijelölt útvonalakon, a 

készenlétben tartott tűzoltó felszereléssel a tűzoltás megkezdése, a tűzoltóság 

értesítése mellett, szükség esetén a mentőszolgálat és rendőrség riasztása. Közművek 

kikapcsolása. Készülék elhelyezése: a tűzvédelmi szabályzat alapján. 

 

 

Bombariadó 

 Feladat: A teljes terület azonnali kiürítése, a kijelölt menekülési útvonalon. A 

rendőrség, tűzoltóság azonnali-, illetve mentőszolgálat szükség szerinti riasztása 
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1.7. A rendezvény kezdése elhalasztásának, menet közbeni leállításának módja, felelősei 

 

 

 

 

Riasztás rendje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. A rendezvény leállítása 

 

 Amennyiben olyan esemény/körülmény merül fel, mely a rendezvényen tartózkodók 

életét, testi épségét veszélyezteti mérlegelés nélkül dönteni kell a rendezvény 

leállításáról, a vendégek kimenekítéséről, a szükséges szervek riasztásáról.  

 Rendezvény leállítására jogosult: 

o a rendezvény felelős,  

o a biztonsági szolgálat vezetője,  

o Felelős személyek:  

Petró Árpád, ügyvezető TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. Tel.: 

30/9154326 

Buda Gábor,ellenőrzési és marketing vezető, TÉRSÉGI HULLADÉK-

GAZDÁLKODÁSI  Kft., Tel.: 30/99 88 370 

Petró Árpád, ügyvezető     

Tel.: 30/9154326 

A biztonsági szolg. helyi vezetője: 

Bertli József 30/6766541 

név:  Mandrik István ügyvezető tel: 

Tel.: 30/9411907 

Szemán Zsolt: 70/7731848 

Borbély Tamás: 20/3760499 

 
 
... 

Sz-Sz-B MRFK  

Helyszínen 

útlezárást eszközlő 

személyi állomány 

vagy ügyelet 107 

vagy 112 

telefonszámon 

Nyíregyházi 

Tűzoltóság 

105 

42/404-444 

Nyháza, Erdő sor 5. 

Mentőszolgálat 

Helyszíni mozgóőrség 

és esetkocsi COR-LUX 

KFT 06-70-452-3531 

Esti, hétvégi orvosi 

ügyelet 

42/ 402-377 

Nyháza, Szent István 

út 70. 

Vendégek: Figyelem! Figyelem! Megkérünk 

minden kedves vendéget, hogy hagyja el a 

Kossuth teret és a Római Katolikus Templomba, 

vagy az Önkormányzat épületébe menjen további 

intézkedésig. A biztonsági személyzet utasítását 

tartsák be. 
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 A rendezvény megszakítása/leállítása előtt, a felsoroltak kötelesek egymást, és az 

egészségügyi – elsősegélyt nyújtó - személyzetet tájékoztatni! 
 

 A vendégek tájékoztatását minden esetben előzze meg a biztonsági személyzet 

értesítése, az esetleges pánik helyzet kezelése érdekében! 

 A vendégek riasztása, a zenét szolgáltató hangosbemondón keresztül, mikrofonon 

keresztül történik. 

 A biztonsági szolgálat riasztása a kezelésükben lévő kézi rádión történik.  

 A riasztást vevő biztonsági őr, köteles visszajelzéssel nyugtázni a vett adást! 

 A kiürítés végrehajtását, a biztonsági szolgálat helyi vezetője a rendezvény felelőssel 

közösen segíti/felügyeli. 

 A rendezvény villamos energia ellátásának leállítása a Kossuth szobor mögött 15 

méterre eső villamos elosztó szekrény áramtalanításával történik. 

 

Megjegyzés: helyi polgárőrség, külön megállapodás alapján segítséget nyújt, egy esetleges 

esemény kezelésében. 

 

2. Benyújtandó tervek: 

 

2.1. Biztonsági és helyszíni közlekedési terv 

  

1. sz. melléklet, 2.3 pont  

 

2.2. Egészségügyi terv 

  

Egészségügyi terv: 
 

A rendezvény ideje alatt, rosszullét, elsősegélynyújtás stb. feladatok ellátását szerződéses 

keretek között a COR-LUX KFT (Kisvárda, Dózsa Gy. U. 1., Veres István 06-70-452-3531) 

eset kocsi és megfelelő szakképzett egészségügyi végzettségű személyzet helyszínen való 

tartásával biztosítja. 

Szükség esetén, az orvosi ügyelet riasztására is intézkedés történik. 

 

2.3. Tömegközlekedési terv 

 

A Kossuth teret, illetve a városközpontot határoló utcák és azon közlekedő helyi 

közösségi autóbuszok listája: 

 

 Vay Ádám krt. (Piros ház) Autóbuszok: 2, 2Y, 4, 4Y, 11, 13, 14, 17, 23,    

H-32, H-33 

 Vay Ádám krt. (Műv. Ház) Autóbuszok: 2, 2Y, 4, 4Y, 5, 7, 9Y, 11, 13, 15, 

17, 18, 23, H-32 

 Egyház utca (Kelet Áruház) Autóbuszok: H-33, H-40, 40, 12, 8A, 8, 1-1A, 10 

 Egyház utca (Kincstár) Autóbuszok: 1-1A, 12, H-40, 8, 10, 11, 40 

 Bessenyei tér (Színház) Autóbuszok: 8, 8A, H-40, 10, H-33, 40 

 Zrínyi I. út (TIT-tel szemben) Autóbusz: 11 

 Szent I. út (Papír bolt) Autóbuszok: H-32, 2, 29 

 Luther út (Centrum)  Autóbuszok: 7, 13, 15, 18 

 Hunyadi út (Bíróság)  Autóbuszok: 22Y, 44Y, 5,7,9Y, 11, 13, 15, 18, 

23, H-32 
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 Hunyadi út (Rendőrség) Autóbuszok: 2, 2Y, 4, 4Y, 5, 7, 9Y, 13, 15, 18, 

23, H-32 

 

2.4. Híradás, kapcsolattartás: 

 

 - személyes kapcsolat 

 - mobiltelefonos kapcsolat 

 - biztonsági személyzet egymás között, rádiókapcsolat 

 
 
Egyéb megjegyzés: 

A rendezvény nem lesz kordonnal körülhatárolt. A színpad mellett 6 kg-os tűzoltó készüléket 

helyezünk el.
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2.5. Rendezvény forgatókönyv 

 

 

Időpont Fellépő 

9.00 – 9.10 Megnyitó 

9.10 – 9.30 Gyerek tánc Flexi dance 

9.30 – 10.00 Alma zenekar beállás 

10.00 – 11.00 Alma zenekar koncert 

11.10 – 11.25 Tur-Mix tánciskola 

11.25 – 11.40 Mesediszkó - Mesezenakar beállás 

11.40 – 12.30 Egyszervolt mesezenekar 

12.30 – 12.40 Mesezenekar lepakolás 

12.40 – 13.00 Bábszínház beállás 

13.00 – 13.45 Bábszínház 

13.45 – 14.00 Bábszínház lepakolás 

14.00 – 14.50  Menta project 

15.00 – 15.30 Nagy Richárd 

15.30 – 16.20 Mészáros Árpád Zsolt 

16.30 – 17.00 Eredményhirdetés 

17.00 – 18.00  R-GO beállás 

18.00 – 19.30 Szikora Róbert és az R-GO 
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2.6. A kiürítés: 

  

Környezet kiürítése: A vendégek nagy része gyalogosan vagy saját gépkocsival érkezik, 

távozást önállóan hajtják végre.  

 

 

Ezen biztonsági terv visszavonásig érvényes. 

 

 

Nyíregyháza, 2014.09.09. 

         

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


