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1. Rendezvény és helyszín bemutatása
A Szegedi Ifjúsági Napok 50. jubileumi rendezvényére leendő látogatói 4 napig
hódolhatnak a bulihangulatnak. A SZIN városi fesztiválból indult, hiszen eleinte
főképp a szegediek és Szeged környékiek képviseltették magukat, később kinőték
magunkat és az elmúlt pár év során kiderült, hogy helyük van az országos jelentőségű
fesztiválok „nagykönyvében”. Ezt látogatók száma és földrajzi megoszlása is
alátámasztja. A fejlődést nem csak a számok mutatják. Programkínálatukban eleinte
csak magyar együttesek kaptak helyet, később zeneileg átlépték az országhatárokat
mára pedig teljesen természetessé vált, hogy a legjobb hazai csapatok mellett külföldi
sztárok is színesítik a SZIN műsorát.
2. A tervezett rendezvény megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének
várható időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai

Tervezett rendezvény megnevezése: Szegedi Ifjúsági Napok
Várható vendéglétszám:

22 000 fő

Terület:

117 612 m2

Rendeltetése:

Zenei fesztivál

A Rendezvény a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények
működésének biztonságosabbá tételéről rendelet hatálya alá tartozik.
A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendelet 4. § 72.
pontja értelmében a rendezvény kiemelt szabadtéri zenés , táncos rendezvény.

Kezdetének várható ideje: 2018. augusztus 21. 17:00 (kedd) (folyamatos)
Befejezésének várható időpontja: 2018. augusztus 26. 12:00 (vasárnap)
Gyakorisága: Éves rendszereségű rendezvény
Megtartás napjai:
2018. augusztus 21. 17:00 – 2018. augusztus 22. 24:00 (Kedd) beköltözés
2018. augusztus 22. 13:00 – 2018. augusztus 23. 6:00 (Szerda)
2018. augusztus 23. 13:00 – 2018. augusztus 24. 6:00 (Csütörtök)
2018. augusztus 24. 13:00 – 2018. augusztus 25. 6:00 (Péntek)
2018. augusztus 25. 13:00 – 2018. augusztus 26. 6:00 (Szombat)
2018. augusztus 26. 6:00 – 2018. augusztus 27. 12:00 (vasárnap) kiköltözés
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A rendezvény szervezőjének és képviseletére jogosult személy neve, lakcíme és egyéb
elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe);
A szervező megnevezése, címe:
Szervező: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
Címe: 6721 Szeged Felső Tisza-part 2.
Telefon: +36-62/423-638
e-mail: titkarsag@ihrk.hu
A szervező képviseletére jogosult személy neve és címe, elérhetősége:
Képviseletre jogosult személy: Jávorszky Iván ügyvezető igazgató
Elérhetőségi címe: 6721 Szeged Felső Tisza-part 2.
Telefon: +36-30/948-96-10
e-mail: javorszkyivan@ihrk.hu
Képviseletre jogosult személy: Szűcsné Kolonics Erika fesztivál igazgató
Elérhetőségi címe: 6721 Szeged Felső Tisza-part 2.
Telefon: +36-30/678 34-13
e-mail: kolonicserika@ihrk.hu
3. A dokumentáció készítőjének neve és egyéb elérhetősége (telefonszáma, email
címe);

Dokumentum készítője: Szinkron Védelem Kft.
Képviseletre jogosult személy: Tóth István ügyvezető
Címe: 6120 Kiskunmajsa, Jókai M. u. 10.
6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/B.
Telefon: +36-20/385-49-78
e-mail: tothi@szinkronebk.hu
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4. 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;
Rendezvény helyszíne: Újszegedi Partfürdő (6726 Szeged, Középkikötősor 1-3.)
A Tisza folyó 173 + 785 – 173+835 fkm szakaszánál terül el.
Hrsz.: 2289/1; 289/115
Létesítményvezető:
Telefon:

Miklós Tamás
+36-20/277 94 91

Terület:

117 612 m2

GPS koordináták (Nagy Színpad):
46° 15' 03,3" N
20° 09' 21,0 " E
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Helyszínek pontos bemutatása

Borsodi Nagy színpad (1): 28 x 22 m színpad taposó kordonnal ellátva, a nézőtér
taposó kordonnal 2 felé szétbontva (Szabadtér).
Pepsi Nagy színpad (2): 16 x 14 m színpad taposó kordonnal ellátva,
(Szabadtér).
Jagermaister Stage (3): 40 x 20 m sátor (ponyva szerkezetű építmény)
Captain Morgan Aréna (4): 50 x 20 m sátor (ponyva szerkezetű építmény)
Ballantine’s True Music Stage (5): 6 x 8 m színpad fedéssel (Szabadtér)
Bomba AXE Pool Stage (6): 7 x 5 m színpad előtti 16 x 12 fedés (ponyva
szerkezetű építmény)
Szeged Színpad (7): 7 x 5 m színpad kordonnal ellátva, (Szabadtér).
Hungi88 zenei sátor (8): 10 x 10 m sátor (ponyva szerkezetű építmény, de 300
főnél kevesebb befogadóképességgel)
Tiszagyöngye Házibuli (9): 20 x 25 m Tisza Gyöngye alatti terület (Építmény)
Suncity Electric (10): Tisza Gyöngye alatti terület (Építmény)
British Petrol Sing Along (11): 15 x 15 VIP sátor (max: 50 fő)
Borrét (12): 10 db faház és egy 7 x 5 m színpad fedéssel
Biztonsági terv 2018.
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Hőlégbalon (13): Hőlégbalon felengedési pont
Borsodi Sörterasz (14): 5x8 m ponyva fedésű sátor (max: 50 fő)
MVM Paks II. (15): Látvány bemutató kamion
Nemzeti Közművek VIP (16): 10 x 10 sátor + kis terasz
Nemzeti Közművek Információs pont (17): 4 x 4 sátor
DRK-SZIN Shop (18): Konténer (3x6 m)
Kemping (19): Szállás terület (két területen)
Civil Falu (20): Kisméretű sátrak
Continental Contitech Lounge (21): 3 x 4 m színpad fedéssel (Szabadtér)
Telenor (22): Telenor promóciós fagyiskocsi
Nivea (23): 10x10 promóciós sátor
DARTKE (24): 10 x 10 promóciós sátor
IT szervice (25): 10 x 10 m sátor

Megközelítési útvonala (Katasztrófavédelem):
Nagyszínpad felől:
1-es útvonal: Belvárosi híd – Torontál tér – Alsókikötő sor – töltésen le – át a
Belvárosi híd alatt – behajtás a rendezvényterületre Backstage teher bejáraton –
egyenesen tovább a rendezvény jobb vagy a bal oldali utcáján.
2-es útvonal: Belvárosi híd vagy Bertalan híd – Közkép kikötő sor – behajtás a
rendezvényterületre kemping bejárat (VIP bejárat).

5. Felvonulás jellegű rendezvényeken a felvonulás során érintett útvonalon az
ideiglenes lezárással érintett közlekedési útvonalak
A rendezvényen nincs felvonulás jellegű rendezvény elem.
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6. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a
szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, email címe);
Biztonsági szolgálat megnevezése, címe:
Biztonsági szolgálat: INSURE '98. Vagyonvédelmi és Biztonsági Kft.
Képviseletre jogosult személy: Nagy Tibor ügyvezető
Címe: HU-6722 Szeged, Szentháromság utca 34.
Telefon: +36-70/318-98-26
e-mail: insure98@insure98.t-online.hu
Biztonsági szolgálat vezetőinek elérhetősége és várható beosztása:
Nagy Tibor biztonsági vezető 10:00 – 01:00
Tel: 0670/3189826 ; e-mail: insure98@insure98.t-online.hu
Lángi Zsolt biztonsági vezető 17:00-06:00
Tel: 0670/3189828 ; e-mail: insure98@insure98.t-online.hu
Kiss Imre biztonsági csoport vezető 20:00-10:00
Tel: 0630/3199693 ; e-mail: insure98@insure98.t-online.hu
Sánta Viola Forgalom irányító csoport vezető. 07:00-19:00
Tel: 0630/3887659; e-mail: insure98@insure98.t-online.hu
Hegyesi Ágnes forgalom irányító csoport vezető. 19:00-07:00
Tel: 0630/3887659 ; e-mail: insure98@insure98.t-online.hu
A biztonsági szolgálat diszpécser központja (a rendezvény teljes ideje alatt elérhető 24
órás diszpécser szolgálat): Tel.: 0630/3887659 ;
e-mail: insure98@insure98.t-online.hu
Egészségügyi szolgált megnevezése, címe:
Szervező: Országos Mentőszolgálat Szeged Mentőállomás
Képviseletre jogosult személy: Nyeste Zsolt állomásvezető mentőtiszt
Címe: 6722 Szeged, Kossuth L. Sgt. 15-17.
Telefon: +36-20/433-35-66
e-mail: nyeste.zsolt@mentok.hu
Vízi biztosító, mentő megnevezése, címe:
Szervező: AMIRA-TEAM Szociális Szövetkezet
Képviseletre jogosult személy: Szabó Ervin Lajos elnök
Címe: 6773 Klárafalva, Kossuth utca 183/c
e-mail: b.sz.ervin@gmail.com
tel: +36-30/274-40-11
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7. A biztonsági személyzet létszáma, a biztonsági személyzetet irányító személy
valamint a rendezvény tűzvédelmi felelősének neve, egyéb elérhetősége (mobil
telefonszáma, e-mail címe);

Biztonsági személyzetet irányító személy elérhetősége:
Biztonsági szolgálat: INSURE '98. Vagyonvédelmi és Biztonsági Kft.
Képviseletre jogosult személy: Nagy Tibor ügyvezető
Címe: HU-6722 Szeged, Szentháromság utca 34.
Telefon: +36-70/318-98-26
e-mail: insure98@insure98.t-online.hu
Tűzvédelmi felelős elérhetősége:
Tűzvédelmi szolgáltató: Szinkron Védelem Kft.
Képviseletre jogosult személy: Tóth István ügyvezető
Címe: 6120 Kiskunmajsa, Jókai M. u. 10.
Telefon: +36-20/385-49-78
e-mail: tothi@szinkronebk.hu
8. Szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint
a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai;
A rendezvény biztosítására a vendéglétszám alapján 200 fő vendéglétszámonként
biztosítunk legalább 1 fő biztonsági feladatokat ellátó személyt.
Szükséges létszám:
Biztonsági feladatokat ellátó személyzet létszáma:

Biztonsági terv 2018.

110 fő
188 fő

11

SZIN50 2018

9. Ponyvaszerkezetű építmények kialakítása, megfelelőségének igazolása
A ponyvaszerkezetű építményekre tűzállóságiteljesítmény -követelmény nem
vonatkozik. A ponyvaszerkezetű építmények ponyvafelületét megtámasztó
tartószerkezet a NAK osztály esetén D, AK osztály esetén B, KK és MK osztály
esetén A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú.
A ponyvahéjazat anyaga legalább B-s2, d0 tűzvédelmi osztályú, ha az építmény
2000 főnél nagyobb befogadóképességű. Ha az építmény befogadóképessége 300
főnél nagyobb, de nem haladja meg a 2000 főt, akkor legalább C-s2, d0
követelményt kell teljesítenie.
A ponyvaszerkezetű építmények maximális megengedett alapterülete
a) 6000 m2, ha a ponyvahéjazat anyaga legalább B-s2, d0,
b) 4000 m2, ha a ponyvahéjazat anyaga legalább C-s2, d0 vagy
c) 1000 m2 egyéb ponyvahéjazat esetében.
Ha a ponyvaszerkezetű építmény egyéb épülettel szervesen összeépül, akkor a
ponyvaszerkezettel fedett alapterület is beleszámít az épület alapterületébe. A
ponyvaszerkezetű építményre és egyéb épületre vonatkozó tűzszakasz
követelmények közül a kisebbet kell figyelembe venni.
A ponyvaszerkezetű építmények kijáratainak számát és a kijáratok szélességi
méretét úgy kell kialakítani, hogy az
a) a B-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén 4 perc,
b) a C-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén 2 perc,
c) egyéb ponyvahéjazat esetén 1 perc
alatt kiüríthető legyen.
Kiürítésre figyelembe vehető a menekülés irányába nyíló ajtó, valamint az
üzemelés alatt állandóan biztosított nyílásfelület.
A kijáratoknál küszöb, szintkülönbség vagy bármilyen biztonságos haladást
akadályozó kialakítás nem lehet.
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 pony vahéjazat esetén legalább 14 méter.
Világításra a ponyvaszerkezetű építményben csak villamos energia alkalmazható.
A ponyvaszerkezetű építményeken belül elhelyezett villamos berendezéseket úgy
kell kialakítani, hogy azok központilag és szakaszosan is leválaszthatók legyenek.
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A ponyvaszerkezetű építményekben biztonsági világítást, valamint kívülről vagy
belülről megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni.
Captain Morgan Aréna (4) 50 x 20 m fedés (ponyva szerkezetű építmény)
Kockázati osztály: MK
Jagermaister Stage (3) 40 x 20 m fedés (ponyva szerkezetű építmény) Kockázati
osztály: MK
Hungi88 (8): 10 x 10 m sátor (ponyva szerkezetű építmény) Kockázati osztály:
AK
Bomba AXE Stage (7): 7 x 5 m színpad előtti 16 x 12 fedés (ponyva szerkezetű
építmény) Kockázati osztály: KK
Az Összes ponyvaszerkezetű építmény ponyvaszerkezet besorolása: B-s2, D0.
A ponyvaszerkezetű építményekben biztonsági világítás kerül kialakításra és a
kijáratok megvilágított menekülési irányfény lesz telepítve (egymás melletti sátor
elemnél lévő kijáratot együttesen kerül jelölésre). A ponyvaszerkezetű
építményeknél betartásra kerül az előírásoknak megfelelő tűztávolság. A kijáratok
előtt a kijárat szélességének megfelelő méretben, de legalább 3 méteres
szélességben és 10 m-es hosszban szabad területet lesz biztosítva.
A ponyvaszerkezetű építmények kivitelezői kiviteli nyilatkozatban nyilatkoznak
az építmény megfelelőségéről, a nyilatkozat mellékletét képezi az adott
megfelelőségi igazolás.
10. A menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire
vonatkozó terv;

A rendezvény területen szilárd illetve kavicsos borítású útvonalak találhatóak, ahol
biztosított a 2,5 m széles menekülési útvonal. A rendezvényterület nagyrésze füves
terület ahol esős idő esetén kerekes kocsival korlátozott a közlekedési lehetőség.
A biztonsági szolgálat fokozott gondot fordít a menekülésébe korlátozott személyek
menekítésének elősegítésébe.
11. A tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők leírása;
a. Tűz keletkezése a színpadon vagy annak közelében:
A csak részleges kiürítést kell végrehajtani, a cél a vendégek minél
hamarabb minél messzebbre való eltávolítása a színpad és környékéről. A tűztől
legalább 40 m-es távolságra mindenki el kell távolítani és meg kell akadályozni,
hogy ennél jobban bárki is megközelítse a tűzeset helyét.
A tűzoltókat azonnal értesíteni kell mindenféle tűzesetről, ha a tűzeset
méretéből adódóan a tüzet el tudják oltani akkor azt is jelezni kell a tűzoltóknak
a felesleges kivonulás költségének csökkentése céljából.
Biztonsági terv 2018.
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A tűzesetről a hangosbemondó több nyelven tájékoztatja a vendégeket,
kiemelve, hogy ne akadályozzák az oltási tevékenységet.
A biztonsági személyzet ha emberélet veszélyeztetése nélkül végretudja
hajtani, akkor a létesítmény területén készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel
és tűzcsapok segítségével álljanak neki a tűzoltásnak. Vendéget lehetőség szerint
ne vonjunk be a tűzoltás folyamatába.
Tűz esetén biztosítani kell a mentőautó(k) szabad közeledésének feltételét,
illetve a beérkező tűzoltó gépkocsik részére a tűzeset helyének akadálytalan
megközelítését. A tűzjelzéstől 15 percre a kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség tűzoltóinak megérkezése. Ezen ütemezés figyelembevételével a
parkoló biztonsági szolgálatnak biztosítani kell a kihajtó gépkocsik sora között a
tűzoltó gépkocsik bejutását.
b. Tűz keletkezése a valamelyik épület vagy építmény:
A csak részleges kiürítést kell végrehajtani, a cél a vendégek minél
hamarabb minél messzebbre való eltávolítása az égő épületből, a tűztől legalább
40 m-es távolságra mindenki el kell távolítani és meg kell akadályozni, hogy
ennél jobban bárki is megközelítse a tűzeset helyét.
Az elsődleges cél az épület mihamarabbi kiürítése, és az épületben lévő
medencék kiürítése. A biztonsági személyzet feladata az összes kijárat kinyitása,
az épületben lévő helyiségek leellenőrzése, nehogy valaki bent maradjon.
A tűzoltókat azonnal értesíteni kell mindenféle tűzesetről, ha a tűzeset
méretéből adódóan a tüzet el tudják oltani akkor azt is jelezni kell a tűzoltóknak
a felesleges kivonulás költségének csökkentése céljából.
A tűzesetről a hangosbemondó több nyelven tájékoztatja a vendégeket,
kiemelve, hogy ne akadályozzák az oltási tevékenységet.
A biztonsági személyzet ha emberélet veszélyeztetése nélkül végretudja
hajtani, akkor a létesítmény területén készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel
és tűzcsapok segítségével álljanak neki a tűzoltásnak. Vendéget lehetőség szerint
ne vonjunk be a tűzoltás folyamatába.
c. Oltóvíz biztosítása:
Az oltóvizet a rendezvény idején 2 db feltöltött medence biztosítja. Az 50 x 20 m
es medencében kb. 800 m2 oltóvíz biztosított, az ülő medencében 370 m2 oltóvíz
biztosított. Az oltóvíz biztosítása végett egyszerre tisztítás céljából csak az egyik
medencét lehet leereszteni. Oltó víz megközelítési helyét a 11. számú melléklet
tartalmazza. A rendezvény idejére a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel
egyeztetett tűzoltási felvonulási út lesz biztosítva (Alsókikötősor – töltésen le –
át a Belvárosi híd alatt – behajtás a rendezvényterületre Backstage teher bejáraton
– egyenesen tovább a rendezvény jobb vagy a bal oldali utcáján).
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12. A tűz- vagy káresemény jelzésének, és az oltás módja;
Az esetleges tűz jelzése mobil telefonon történhet meg a 105 vagy a 112 szám
felhívásával:

A tűzjelzésnek tartalmazni kell:
- a tűzeset pontos helyét,
- a bejelentő nevét, címét, elérhetőségét,
- mi ég,
- a tűz mit veszélyeztet,
- emberélet van-e veszélyben, illetve
- megkezdték-e a tűz oltását.
A tűz jelzése hangos „Tűz van!” kiáltozással történik, illetve a rendezvény
hangosító rendszerén keresztül történő tájékoztatás az áramtalanításig.
A rendezvény idejére 8 db akkumulátoros megtáplálású kézi megafonnal
biztosítjuk áramszünet estén a vendégek tájékoztatást a kiürítés menetéről.

Biztonsági terv 2018.
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13. A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével;

A rendezvényterületen három ideiglenes betáplálási pont lesz kialakítva. ezen
három rendszer külön-külön áramatalnító fő kapcsolóról lesz áramtalanítható.
A rendezvény végett kialakított ideiglenes építmények összesége ezen három
áramvételezési pontról üzemel.
A Partfürdő közvilágítása a rendezvénytől független áram hálózaton üzemel, így
ha a rendezvényen áramtalanítást kellene végrehajtani akkor a Partfürdő
közvilágítása biztosítja a meneküléshez szükséges megvilágítást.
A tűzvédelmi főkapcsolók helyét a helyszínrajzon jelöltük.
14. A menekülés irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei;
A menekülési irányokat az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelete az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendelet 207. § (2) pontjának megfelelően 17 db
1200 x 600 mm –es után világítós kivitelű táblával kell megjelölni. A táblák nem
mindegyike után világítós kivitelűek így akkumulátoros megtáplálású külső
fényforrással rendelkeznek, az akkumulátorok nappal folyamatosan töltik,
napnyugta után kijelölt személy ellenőrzi a lámpák működőképességét. A táblák
pontos helyét a Szegedi Katasztrófavédelmi kirendeltéggel egyeztetjük.

Biztonsági terv 2018.
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15. A rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása;
A rendezvény közelében nincs veszélyeztetett létesítmény, a közelben üdülő, lakó
ingatlanok találhatóak.
16. A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a
hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása,
ismertetése, használatának leírása;

A rendezvény idején a színpad technikai hangosításon történik a vendégek minden
nemű tájékoztatása. A vészhelyzettel és a kiürítéssel kapcsolatos információkat is a
színpad hangosító rendszén keresztül szolgáltatjuk a vendégek felé az információt.
Áramtalanítás esetén 7 db akkumulátoros megtáplálású kézi megafonnal biztosítjuk
áramszünet estén a vendégek tájékoztatást a kiürítés menetéről (54/2014 (XII. 5.)
BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendelet 210.§ (3) pontja
alapján.).
A rendezvény helyszínen többhelyen el lesz helyezve léptékhelyes alaprajz a
rendezvény helyszínéről a vendégek tájékoztatás céljából.
A rendezvénnyel kapcsolatban mobil applikáció is segíti a vendégeket ahol a térkép
is elérhető lesz.
A színpadoknál lévő ledfalakon a helyszínrajz minden átálláskor ki lesz vetítve.
Vészhelyzet, kiürítés esetén a BM OKF honlapján közzétett vészhelyzeti videókat
alkalmazzák.
A rendezvény honlapján a Hatósági engedélyeztetési eljárás után közzétesszik a
Biztonsági Terv kivonatos rövidített változatát (2-3 oldal) és a helyszínrajzot.
Helyszínrajz: http://szin.org/info/terkep/
Biztonsági terv: http://szin.org/info/faq/
17. A rendezvény szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén
várható egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről
Jávorszky Iván a Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. (6721
Szeged, Felső Tisza-part 2.) ügyvezető igazgatója ezúton nyilatkozom, hogy a
rendezvényen az elmúlt évek tapasztalatai alapján 22 000 fő alatti látogatottság
várható egyszerre jelenlévő személyek tekintetében. A rendezvény egy egységes
rendezvényterületen zajlik, több kisseb helyszínnel, nem lehet a létszámot
szétválasztani, egységes tömegként kell kezelni. A rendezvényterületen a
maximális létszám sűrűség 4 fő/m2.
Biztonsági terv 2018.
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18. Annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrolálják a
rendezvény területén tartózkodók létszámát
A területre a beléptetési pontokon a vendégek sorszámozott karszalagot kapnak,
amivel meghatározható a bent tartózkodó létszám. A bent tartózkodói létszám
meghatározható az beléptető informatikai rendszerből. Az informatikai rendszer
meghibásodása esetén a létszámot a mindenkori eladott bérletek és a napijegek
összege határozza meg.

19. A színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete;
Borsodi Nagy színpad (1): 28 x 22 m színpad taposó kordonnal ellátva, a nézőtér
taposó kordonnal 2 felé szétbontva (Szabadtér).
Pepsi Nagy színpad (2): 16 x 14 m színpad taposó kordonnal ellátva,
(Szabadtér).
Jagermaister Stage (3): 40 x 20 m sátor (ponyva szerkezetű építmény)
Captain Morgan Aréna (4): 50 x 20 m sátor (ponyva szerkezetű építmény)
Ballantine’s True Music Stage (5): 6 x 8 m színpad fedéssel (Szabadtér)
Bomba AXE Pool Stage (6): 7 x 5 m színpad előtti 16 x 12 fedés (ponyva
szerkezetű építmény)
Szeged Színpad (7): 7 x 5 m színpad
Hungi88 zenei sátor (8): 10 x 10 m sátor (ponyva szerkezetű építmény, de 300
főnél kevesebb befogadóképességgel)
Tiszagyöngye Házibuli (9): 20 x 25 m Tisza Gyöngye alatti terület (Építmény)
Suncity Electric (10): Tisza Gyöngye alatti terület (Építmény)
British Petrol Sing Along (11): 15 x 15 VIP sátor (max: 50 fő)
Borrét (12): 10 db faház és egy 7 x 5 m színpad fedéssel
Hőlégbalon (13): Hőlégbalon felengedési pont
Borsodi Sörterasz (14): 5x8 m ponyva fedésű sátor (max: 50 fő)
MVM Paks II. (15): Látvány bemutató kamion
Nemzeti Közművek VIP (16): 10 x 10 sátor + kis terasz
Nemzeti Közművek Információs pont (17): 4 x 4 sátor
Biztonsági terv 2018.
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DRK-SZIN Shop (18): Konténer (3x6 m)
Kemping (19): Szállás terület (két területen)
Civil Falu (20): Kisméretű sátrak
Continental Contitech Lounge (21): 3 x 4 m színpad fedéssel (Szabadtér)
Telenor (22): Telenor promóciós fagyiskocsi
Nivea (23): 10x10 promóciós sátor
DARTKE (24): 10 x 10 promóciós sátor
IT szervice (25): 10 x 10 m sátor
A vendéglátós és kereskedelmi egységek sátrai pontos mérete még nem ismert.
20. A rendezvény területén, a rendezvény helyszínein készenlétben tartott
tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét tartalmazó
nyilvántartás;
A rendezvényen az alábbiak szerint helyezünk el tűzoltó készüléket:
a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A
teljesítményű,
b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A
teljesítményű,
c) a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 34 A, 183 B C
teljesítményű tűzoltó készüléket tartunk készenlétben.
Sor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Készenléti hely
Borsodi Nagy színpad
Pepsi Nagy színpad
Jagermaister Stage
Ballantine’s True Music Stage
Bomba AXE Pool Stage
Szeged Színpad
HUNGI88
Tiszagyöngye Házibuli
Suncity Electric
Hőlégbalon
Continental Contitech Lounge
Jegypénztárak
VIP jegypénztár
Backstage Teher porta
Teher Porta
Irányítási pont

Készülék típus
13 db 34 A, 183 B C
5 db 34 A, 183 B C
2 db 34 A, 183 B C
1 db 34 A, 183 B C
2 db 34 A, 183 B C
1 db 34 A, 183 B C
1 db 34 A, 183 B C
1 db 34 A, 183 B C
1 db 34 A, 183 B C
1 db 34 A, 183 B C
1 db 34 A, 183 B C
1 db 34 A, 183 B C
1 db 34 A, 183 B C
1 db 34 A, 183 B C
1 db 34 A, 183 B C
2 db 55 A, 233 B C
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A vendéglátó egységektől és a hőtermeléssel járó tevékenységet végző
szolgáltatóktól is megkövetelünk 1 db 34 A, 183 B C teljesítményű tűzoltó
készüléket.
21. A PB-gáz palackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó
nyilvántartása;
A Pb gázpalackot használó szolgáltatók a technológiához szükséges mennyiségű
(bekötött és használt gázpalack) gázpalackot tarthatnak a rendezvény helyszínén.
Ezen kívül szolgáltatónként 1 db tartalék palackot lehet a helyszínen tárolni.
A PB palackot csak szabványos bekötéssel ellátva lehet üzemeltetni
(nyomáscsökkentő).
A PB gázpalackokról a nyilvántartás a rendezvén kezdetekor kerül felvételre.
22. Elérhetőségek:
A rendezvény szervezője:
Képviseletre jogosult személy: Jávorszky Iván ügyvezető igazgató
Elérhetőségi címe: 6721 Szeged Felső Tisza-part 2.
Telefon: +36-30/948-96-10
e-mail: javorszkyivan@ihrk.hu
Képviseletre jogosult személy: Szűcsné Kolonics Erika fesztivál igazgató
Elérhetőségi címe: 6721 Szeged Felső Tisza-part 2.
Telefon: +36-30/678 34-13
e-mail: kolonicserika@ihrk.hu
Dokumentum készítője: Szinkron Védelem Kft.
Képviseletre jogosult személy: Tóth István ügyvezető
Címe: 6120 Kiskunmajsa, Jókai M. u. 10.
6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/B.
Telefon: +36-20/385-49-78
e-mail: tothi@szinkronebk.hu
Vagyonőröket biztosító szervezet:
Biztonsági szolgálat: INSURE '98. Vagyonvédelmi és Biztonsági Kft.
Képviseletre jogosult személy: Nagy Tibor ügyvezető
Címe: HU-6722 Szeged, Szentháromság utca 34.
Telefon: +36-70/318-98-26
e-mail: insure98@insure98.t-online.hu

Biztonsági terv 2018.

20

SZIN50 2018

Közérdekű telefonszámok:
Mentők:

104

Tűzoltóság:

105

Rendőrség:

107

Általános segélyhívó szám:

112

Hatóságok telefonszámai:
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály:

+36-62/592-500

Szeged Mentőállomás:

+36- 62 474-269

Szeged Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

+36-62/553-040

Szegedi Rendőrkapitányság:

+36-62/562-400

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály:

+36-63/553-060

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztály,
Munkaügyi és munkavédelmi osztály:

+36-62/554-080
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23. SZIN részletes programja
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24. A vagyonvédelmi és értékmegőrzést biztosító intézkedések
A rendezvény területén biztosított szervezett értékmegőrzés.
A vendégek értékeinek megóvása érdekében 2 fő járőr járőrszolgálat keretében
próbálja kiemelni a gyanús személyeket, és az esetlegesen észlelt eseményt
megakadályozni, és a tetten ért személyeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően a
hatósági személyek megérkezéséig feltartóztatni.
A biztonsági személyzet között van férfi és női biztonsági őr is a nemeknek
megfelelő motozás végrehajtásának biztosítása céljából.
A biztonsági szolgálat a bejelentett vagyon elleni cselekményeket segítenek
jegyzőkönyvezni a hatósági személyek bevonásával.
A hangosbemondó rendszer segítségével rendszeresen felhívjuk a vendégek
figyelmét a fokozott figyelemre az értékmegóvás érdekében, ezen figyelmeztető
felhívás több nyelven is elhangzik.
25. A szociális igények kielégítését biztosító intézkedések

A rendezvény területén több helyen található a vendég létszámnak megfelelő
számú nemenként elkülönített illemhely ahol mindenhol biztosított a megfelelő
higiéniai kézmosás feltétele.
A partfürdőn található illemhelyeken túl az alábbi mennyiségek lesznek telepítve:
-

2 db 14-es WC konténer
35 db Mobil konténer WC
17 db mobil piszoár
4 db mozgáskorlátozott WC
4 db 6 állásos zuhanykonténer

A rendezvény idején szolgálatban lévő takarító személyzet folyamatosan
tisztántartja és a higiénikus használathoz biztosítja a szükséges eszközöket.
Az ivóvíz biztosítása hálózati vízről van biztosítva.
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26. A dohányzással kapcsolatos szabályok
A rendezvény zárt épületeiben és fedései alatt a dohányzás tilos mint a
munkavállalók mint a vendégek részére ezen tilalmat táblákkal jelölik a bejáratoknál.
Szabadtérben több kijelölt dohányzó hely van a vendégek és a munkavállalók
részére.
A vendégek részére a vendég pihenő tereken és a színpad környezetében (főbb
tömegtartózkodási helyeken) több mobil hamuzó van kihelyezve , hogy a csikkeket
abba tudják tenni a vendégek.
A mobil hamuzók rendszeres ürítéséről és a környezetük tisztántartásáról
folyamatosan gondoskodnak.
27. A környezetvédelemmel, hulladékkezeléssel foglalkozó intézkedések

A rendezvény területén szelektív hulladék gyűjtés feltételei biztosítottak, több
szelektív hulladékgyűjtő edényzet van elhelyezve a rendezvény idejére. Ezen felül még
számos hulladékgyűjtő edényzetet helyeznek el képződő hulladék gyűjtésére. A
hulladék elszállításáról a Újszegedi Partfürdő munkavállalói gondoskodnak.
28. Az egészségügyi biztosítás feltételei
A elsősegélynyújtó helyen állandó ügyeletet teljesítő elsősegélynyújtó található a
rendezvény teljes ideje alatt.
Mentő és egészségügyi szolgálat: a mentő és egészségügyi szolgálatot a OMSZ látja el
a rendezvények ideje alatt.
A rendezvény mentési szolgálatait az OMSZ helyszíni egysége végzi (1 db
esetkocsival, 1 db mentőkocsival és 1 db rohamkocsival), mely ügyeletükön keresztül
bármikor megerősíthető.
A rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző
szervezetnek mentési tervet kell készítenie, mivel a várható vendéglétszám meg haladja
az 5000 főt.
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29. A közlekedés és a parkolás zavartalanságát biztosító intézkedések
A vészhelyzeti kiürítés esetén a ki parkoltatásban részvevő személy részére a
munkavégzés teljes idejére jól láthatósági mellény viselése kötelező. Az éjszakai
munkavégzés idejére mobil világító eszközt (zseblámpát) kell biztosítani a
munkavállalónak.
Vészhelyzet esetén az érkező szerveket eligazítja és gondoskodik a baleseti hely
vagy a kárhelyre való bejutásukat.
A közterületi
gondoskodunk.

parkolóban

lévő

közlekedési

eszközök

őrzéséről

nem

Vészhelyzeti kiürítés esetén a rendőrséget tájékoztatni kell, hogy a környező utak
a parkolóhelyekről való tömeges kihajtás végett, fokozottan megnövekszik a közút
terhelése, így fokozott balesetveszély helyzet alakulhat ki ami gátolhatja a terület
mihamarabbi kiürítését és az visszahathat a rendezvény kiürítésére is illetve a
beavatkozó szervek (mentők, tűzoltók, stb..) helyszínre való bejutását is
megakadályozhatja.
A parkolás során esetlegesen képződő tüzek leküzdésére a jegypénztáraknál 1 db
ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani.
A rendezvény területén a kiállított gépjárművek mozgatása biztonsági személyzet
irányítása mellet történik és törekedve arra hogy a vendégmentes időszakban történjen.
A rendezvény ideje alatt az érdeklődők a helyszínre várhatóan többnyire
gyalogosan vagy gépjárművel érkezik, mely következtében megnőhet a környező utcák,
forgalma. A megnövekedett parkoló gépjárművek miatt az utcák beszűkülhetnek, a
forgalom lelassulhat.
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30. A beléptetés rendje

A beléptetési pontokon előre láthatólag sorban állás fog kialakulni. A beléptetési
pontnál lévő biztonsági személyzet feladata a jegypénztárak és a beléptetési pont
egyforma terhelésének a biztosítása, hogy indokolatlanul ne tudjanak kialakulni
hosszabb, nagy létszámú sorok.
A vendégek a jegypénztáraknál vásárolják meg a jegyeket, majd a jegyeket a
beléptetési pontnál ellenőrzik és karszalaggal látják el a belépő vendégeket.
Ugyanazon pontokon történik a vendégek napközbeni kiléptetése is.
A beléptetési ponton szolgálatot teljesítő biztonsági őrök feladata a rendezvény
igénybevételére nem alkalmas személyek (alkoholos állapotban lévő személyek, stb…)
távoltartása, eltávolítása, ezen feladatot a rendezvényszervező irányítása, utasítása alatt
végzik.
A biztonsági személyzet feladata a résztvevők beléptetése a rendezvény
helyszínére, csomag átvizsgálás, ennek során a közbiztonságra különösen veszélyes
eszközök, fegyver, robbanószer, kábítószer kiszűrése, azok bevitelének
megakadályozása, fellelése esetén a rendőrség értesítése és az elkövető helyszínen való
visszatartása.
A létszám folyamatos ellenőrzését a rendezvényszervező végzi a
jegypénztárosok segítségével. A rendezvény folyamán nincs be és kilépő vendég
számolás, így az eladott jegyek alapján történik a nyilvántartás. A létszám meghatározás
minden nap az eladott bérletek és az aznapi jegyek összege határozza meg.
Beléptetési protokoll - check-in
A tervezett beléptetési folyamat (check-in) lényege, hogy valamennyi vendég személyes
adatait (személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány vagy diákigazolvány
alapján) hozzárendelik a vendég által viselt karszalaghoz, melyet minden egyes belépés
alkalmával ellenőriznek. A check-in procedúra megfelelő tájékoztatás és előkészületek
mellett vendégenként nagyjából 30-40 másodpercet vesz igénybe a jegykiadással együtt,
a beengedéskor történő ellenőrzés 3-4 másodpercet jelent.
Mi történik látogatói jegybeváltáskor (check-in)?
1. A vendég megérkezik a becserélő ponthoz,
2. előkészíti a nyomtatott vagy elektronikus jegyét, amelyen szerepel a jegy típusa,
érvényessége, és egy vonalkód/QR kód,
3. ezzel egyidőben előkészíti érvényes arcképes azonosító okmányát,
4. az ablakhoz érve átnyújtja a kinyomtatott jegyét vagy telefonján bemutatja azt,
illetve odaadja az igazolványát a becserélőnek.
5. A becserélő scanneli a jegyen található vonalkódot,
6. a jegynek megfelelő karszalag sorszámát beolvassa a megfelelő mezőbe,
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7. behelyezi az igazolványt az ID scannerbe, amely beolvassa róla az adatokat, de
csak a fénykép információ kerül tárolásra.
8. A becserélő a beolvasott fényképet hozzárendeli a karszalag sorszámához,
9. végül az adat-karszalag sorszám összerendelést véglegesíti a kiadás gomb
megnyomásával.
10. Ezt követően a becserélő visszaadja az okmányt, egyúttal átadja a vendégnek a már
nevesített, érvényes karszalagot,
11. Melyet a karszalag-ellenőrök helyeznek fel a vendég kezére.
Mi történik a Rendezvény területére való belépéskor (check-in control)?
1. A vendég, kezén a már nevesített, érvényes karszalaggal megérkezik a beléptető
kapuhoz,
2. felmutatja a karján lévő karszalagot.
3. A karszalag-ellenőr leolvassa a karszalagon lévő QR kódot,
4. Monitoron ellenőrzi, hogy a karszalaghoz rendelt fényképnek megfelelő személy
kíván-e belépni.
Kétféle kimenetele lehet az ellenőrzésnek:
a. Az azonosítás sikeres, a vendég beléphet a Rendezvény területére.
b. Az azonosítás sikertelen, a vendéget a „Problémás jegyekhez" irányítják.
A folyamatleírás
Az ún. ID scanner segítségével történő azonosítás során a vendég arcképes okmányából
kiolvasásra kerülnek a fontosabb adatok - például a név, születési hely és idő valamint
a teljes igazolvány képe, tehát maga az arckép is. A scanner az új és régi típusú személyi
igazolványt valamint útlevelet képes teljes körűen beolvasni, szükség esetén jogosítvány
illetve diákigazolvány is elfogadott, ebben az esetben viszont manuálisan kell megadni
a szükséges minimális adatokat, addig a rendszer nem is engedi tovább a jegykiadást.
A folyamat nagyban hozzájárul a Rendezvény biztonságának növeléséhez, illetve
megakadályozza a karszalagok cserélgetését, üzérkedést; hiszen a Rendezvény
területére történő belépésre csak a QR-kódhoz rendelt személyt jogosítja fel, melyet a
beengedésnél minden alkalommal ellenőriznek. A nem azonosítható vagy összecserélt
karszalagot viselő vendégeket visszafordítják a beengedésről, számukra a „Problémás
jegyeknél" van lehetőség megoldani a problémát; ez az esetek döntő többségében
néhány percet vesz igénybe (attól függően, mennyien állnak sorban). Amennyiben
valaki otthon felejtette vagy elhagyta az iratait, szintén a „Problémás jegyeknél" tudnak
segíteni neki.
Lehetőség van a vendég vagy alkalmazott rendezvényről való kitiltására is, amennyiben
megsérti a Házirendet/ÁSZF-et/egyéb szerződést. Ilyen esetekben a beengedésről
visszafordított személy hiába fordul a „Problémás jegyekhez" - a belépés megtagadása
nem feloldható.
A Rendező saját hatáskörében elbírálva dönthet az ID scan folyamat teljes illetve
esetenkénti felfüggesztéséről. Ilyen esetekben a karszalaghoz nem rendelődik hozzá
fénykép, csak a kiadott karszalag sorszáma - tehát a jegy státuszában látható lesz, hogy
már beváltott, érvényes, belépésre jogosító jegyről van szó, de a felhasználójáról nem
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lesz egyéb információ.
Az adatok kezelése a hatályos magyar és uniós adatvédelmi törvényeknek megfelelően
történik. Az adatkezelés célja a Rendezvényen résztvevő látogatók személyi
biztonságának megóvása, jogalapja pedig a látogatók beléptetési folyamatban való
részvétellel megadott hozzájárulása. A felvett adatokat a Rendező a Rendezvény
hivatalos zárását követő hetvenkettő óra elteltével törli. A beléptetés során felvett
adatok - hatósági megkeresés kivételével - nem kerülnek továbbításra harmadik
személyek részére.
Jegytípusok

•

•

Alapvetően kétféle jegytípussal érkezhetnek vendégek, látogatói és szakmai jegyekkel.
A belépésre jogosító karszalag átvételének feltétele minden esetben az arcképes
igazolvány bemutatása és ID scannerrel történő feldolgozása.
A látogatói jegyek elővételes vagy helyszíni értékesítés során bárki által megvásárolható
jegyek, melyek a fesztivál becserélő pontjain közvetlenül karszalagra válthatók ID scan
után. (Általában ide tartoznak a kiegészítő termékek is, mint kempingjegy,
értékmegőrző, stb. - de ezek kiadása szimpla becseréléssel történik, nem szükséges
hozzá ID scan.)
A becserélés többségét a látogatói jegyesek adják, ezen a helyszínen kell nagyobb
tömegre készülni. Mivel a Rendezvény beengedési pontjának kapacitása erősen limitált,
javasolt egyfelől fizikailag elkülöníteni több becserélő pontot, másfelől a bérletes
becserélést akár pár nappal korábban is el lehet indítani (akár promo jelleggel).
A szakmai jegykiadás során előre akkreditált személyek, szervezetek vagy cégek jegyeit
lehet felvenni - ezek főleg a dolgozók, közreműködők, partnerek, sajtó, vendégek
részére biztosított jegyek. A szakmai jegyeknél nem csak a karszalag kiadásához
szükséges igazolványt bemutatni, hanem a személyt egyértelműen azonosítani kell az
adatbázisból is, mielőtt bármilyen információt kapna az akkreditáció részleteiről.
Amennyiben az adott személy nem található az adatbázisban vagy más
személy/szervezet nevén szerepelnek a jegyek, úgy harmadik személy nem kaphat
információt.
Sikeres azonosítás után a folyamat ugyanúgy zajlik, mint a látogatói check-in esetében.
31. Teljes kiürítés rendje.
Vészhelyzeti kiürítést csak a rendezvényszervező rendelhet el.
Vészhelyzet esetén az elsőszámú döntéshozó a rendezvényszervező, mindenki
köteles az ő utasításait és a biztonsági terv előírásait betartani illetve követni.
Vészhelyzeti kiürítés elrendeléséről a műsorvezető és a központi bemondó
tájékoztatja a vendégeket. Tájékoztatást adnak a veszélyhelyzetről és a menekülési,
kiürítési irányokról és módokról. Felhívják a vendégek figyelmét a fegyelmezett
kiürítésre, és gyermekekre való fokozott odafigyelésre. A központi bemondón több
nyelven (legalább angolul és németül) is be kell mondani a tájékoztatást, ha a
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műsorvezető beszél több nyelven akkor ő neki is több nyelven is meg kell ismételni a
bejelentést.
A biztonsági szolgálat és a rendezőség tagjai rádiós kommunikációs hálózaton
tartják a kapcsolatos a biztonság szervező ezen keresztül tájékoztatja őket a
vészhelyzet elrendeléséről.
A kiürítésben az összes biztonsági feladattal megbízott személynek részt kell
venni és a vendégtömeget a kiszorítás elvével kell a rendezvény elhagyására
kényszeríteni. Fokozott figyelemmel kell lenni a sérült, a cselekvő képességükben
(akár az alkoholos befolyásoltság alatt lévő személyekre) korlátozott személyekre.
A kiürítést akadályozó személyekkel szemben a külső biztonsági szolgálat
emberei kényszerintézkedést foganatosíthatnak.
A kiürítés alatt kerülni kell a konfliktus helyzeteket.
A vendégek rendezvény területéről való eltávolítása után a felszabaduló
biztonsági személyzet egy része átcsoportosításra kerül, hogy a parkolókból való
biztonságos kihajtás biztosítható legyen.
A kiürítés oka végett vagy a kiürítés során megsérült személyekről a helyszínen
lévő esetkocsi személyzete, illetve az elsősegélyhelyen lévő elsősegélynyújtók
gondoskodnak. a kisseb sérüléseket az rendezvény területén elhelyezett
elsősegélynyújtó ládák felhasználásával lehet ellátni. Minden sérülést azonnal
jelezni kell a rendezvényszervezőnek (a bejelentettet és az észleltet is), a sérültet
csak az adatai felírása után lehet elengedni.
A résztvevőket a rendezvény szervező utasításai alapján a műsorvezető hangos
beszélőn, illetve a színpadi mikrofonon tájékoztatja, hogy hol, milyen katasztrófa
alakult ki és melyik irányban hagyják el a területet. Ezzel egyidejűleg a rendezők és
a biztonsági szolgálat a tömeget lehetőség szerint igyekeznek a meghatározott
irányba terelni a kiszorítás elvével, továbbá elősegítik az esetleges magukra maradó,
mozgásukban korlátozott személyek és kisgyermekek kimenekítését.
Esemény rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a területen tartózkodók
létszámának meghatározására a beléptető kapuknál kiadott rendezvény naponkénti
más más színű, sorszámozott karszalag illetve a beléptető kapuknál a kilépő
személyek nyilvántartásának különbsége adja .- a már karszalaggal rendelkező
rendszeresen ki és belépő személyeket is megkísérlik nyilvántartani.

32. Nem várt időjárási esemény esetén teendő plusz feladatok a kiürítés során.

A térségére a meleg, száraz, szélsőségekre hajló kontinentális időjárás jellemző.
Az év túlnyomó többségében kellemes az évszakoknak megfelelő hőmérsékleti
viszonyok jellemzik ezt a térséget. Szeged város domborzati viszonyai mellett
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igen jelentős szélsebesség alakulhat ki, ugyancsak egyenlő területi
valószínűséggel.
Időnként rendkívüli szélsőségek teszik próbára az itt élő emberek
tűrőképességét.
A nem várt időjárási események (vihar, eső, szél, stb.) esetén nem cél az
azonnali teljes kiürítés, de a feltételeit biztosítani kell.
Az időjárási anomáliák esetén a biztonsági személyzetnek a fő feladata,
hogy az védett helyek maximális befogadóképességét ne lépjék túl, mert az
esetleges túlzsúfoltság nagyban megnövelheti a baleset, sérülés kialakulásának
veszélyét, és egy esetleges kiürítést meghiúsíthat.
A Meteorológiai információk alapján illetve az észlelt időjárási viszonyok
alapján a rendezvényszervező rendelheti el a műsor megállítását és az esetleges
kiürítési protokoll elindítását.
Az elrendelt kiürítésről a műsorvezető és a központi hangosbemondó is
folyamatosan tájékoztassa a vendégeket, a tájékoztatás több nyelven is
hangozzon el.
Az időjárási esemény során megsérült személyek ellátásáról gondoskodni
kell, az ellátás után csak a sérült személy adatainak rögzítése után lehet elengedni.
Viharos időjárás esetén a biztonságvezető intézkedik a rendezvény
elhalasztására. Ezen esetben a beléptető kapukon keresztül a rendezvényre
érkezőket nem engedik be.
A rendezvény leállítása esetén, a hangosbeszélőn keresztül tájékoztatja a
résztvevőket a védelmi célok ellátására szolgáló, legközelebb lévő fedett
területekre történő, mielőbbi távozásra pánik keltés nélkül. Felszólítja a
biztonsági szolgálatot és a rendezőket a feladat végre hajtására.
Viharos időjárás elmúltával, helyzet értékelést hajt végre, a további időjárási
adatokat elemzi és dönt a rendezvény tovább folytatásáról vagy végleges
leállításáról, melyről a jelenlévőket hangosbeszélőn keresztül tájékoztatja.
Szeles, viharos időben a vendégeket el kell távolítani a nagyméretű fák
lombkorona zónája közeléből, megelőzve a fáról való leeső tárgyak okozta
kockázatot.
A meteorológiai szolgálat adatainak folyamatos vizsgálata a rendezvényszervező
feladat.
Időjárási adatok beszerzésének lehetőségei:
 www.met.hu
 www.idokep.hu
 www.koponyeg.hu
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33. Személyi rendbontás esetén teendő feladatok.

Személyi rendbontás esetén az elsődleges cél a probléma békés megoldása. A
rendbontás egyik lehetséges helye az a színpad és környéke. Ezért itt fokozott,
kiemelt létszámú biztonsági személyzet teljesít szolgálatot. Külön védelme van a
BACKSTAGE sátornak és az ide érkező előadóknak, itt a fő cél a rajongók
távoltartása, vagy szabályozott keretek közötti autógramm osztás és rajongói
találkozó lebonyolítása.
A koncertek idején a színpadot és a rajta lévő előadókat a vendégek felől is védik,
az esetleges színpadra való feljutás megakadályozása végett.
Ha a biztonságszervező úgy ítéli meg, hogy a vendégek (rajongók) közül többen
csoportos rendbontásra készülnek (többi vendég zavarása, az előadó túlzott
megközelítése) akkor egy bevetési csoportot küld be az érintett területre akik először
békésen próbálják megoldani a szituációt, ha nem megy akkor a hangadók
kiemelésével (eltávolításával) oldják meg a problémás szituációt.
Csoportos rendbontás esetén a rendezvényszervező utasítására le kell állítani az
előadást, koncertet. Az előadás folytatása, újraindítása a rendezvényszervező
utasítása alapján történhet.
A vendégek közötti előforduló atrocitásoknál cél a békés megegyezésre rávenni
a vendégeket, minden esetben igyekezni kell külső biztonsági személyzetet a
helyszínre hívni, és azonnal értesíteni a rendezvényszervezőt. Vendéget a
rendezvény területéről eltávolítani csak a rendezvényszervező utasítása alapján
lehet.
A személyzetnek a „Vendégnek mindig igaza van” elvet kell érvényesíteni és ha
ez nem hoz megfelelő eredményt akkor kell a biztonsági személyzethez fordulni.
Az atrocitás során megsérült személyek sérülését el kell látni, és az adataik
felvétele után lehet csak elengedni.
Ha két vendég közötti atrocitás nem végződik békésen és tettlegességig fajul
akkor a rendezvényszervezőnek értesíteni kell a rendőrséget
Az öntudatlan (alkoholos) állapotban lévő vendéget nem szabad az rendezvény
területéről eltávolítani, őket csak mentővel lehet elszállítatni a területről.
A parkoló területen történt baleset (koccanás, ütközés, elütés, stb…), ha a békés
megegyezés láthatólag nem jön létre, akkor a parkoló területen szolgálatot teljesítő
biztonsági személy azonnal értesíti a rendezvényszervezőt aki szükség estén értesíti
a rendőrséget.
34. Bombariadó esetén teendő feladatok.

Ha a rendezvény idején bomba fenyegetésről értesülnek akkor azt azonnal
jelezni kell a rendezvényszervezőnek.
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A rendezvényszervezőnek a bombafenyegetés tudomására jutásakkor azonnal
értesíteni kell a rendőrséget és a tűzszerészeket, illetőleg azonnal el kell rendelnie a
teljes kiürítést.
A hangosbemondó és a műsorvezető tájékoztatja a kiürítésről a vendégeket
és — a tűzszerészek munkája elősegítése érdekében — mindenkit fel kell szólítani
a személyes tárgyaiknak számító kézitáskáik, az adott esetben magukkal hozott
egyéb tárgyaik, ruhadarabjaik magukkal vitelére. Az utasítást mindenki köteles
maradéktalanul teljesíteni!
A gazdátlan csomagokat az észlelés helyén kell hagyni azokat az illetéktelen
személyektől védeni kell megfelelő távolságból (legalább 40 - 50 méter)
35. Tömeges mérgezés esetén teendő feladatok.

Ha tömeges rosszullétre utaló jeleket észlel valaki azt azonnal jelezni kell a
rendezvényszervezőnek. Ha a rosszullét veszélyes anyagra utal akkor a
rendezvényszervezőnek azonnal el kell rendelni a teljes kiürítést és megkezdeni a
veszélyes anyag kiömlésének, kifolyásának megakadályozását az emberi élet
veszélyeztetése nélkül és a szükséges védőeszközök alkalmazása mellet.
Azonnal értesíteni kell a mentőszolgálatot és az Országos
Katasztrófavédelmi felügyelőséget a HAVÁRIA eseményről.
A mérgezés gyanús személyeket orvosi vizsgálat nélkül nem lehet elengedni.
Ételmérgezés gyanúja esetén a nem kell kiürítést alkalmazni. A rosszullét
személyeket ki kell kérdezni, hogy megállapítható legyen az rosszullét oka, ha az
gyaníthatóan (nem kell a 100 %–os bizonyosság) valamelyik rendezvény területén
lévő szolgáltató által készített élelmiszer végett (mindenki aki rosszul lett
fogyasztott a szolgáltató által készített élelmiszerből) következett be akkor a
rendezvényszervező azonnal, bezáratja a szolgáltatót. Ameddig a szolgáltató nem
igazolja, hogy az ételmérgezés nem tőle származik addig nem nyithat ki
(gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aznap már nem nyithat ki).
36. Felvonulási és bejutási utak
A katasztrófavédelem, mentők és a rendőrség részére az I. és a III. bejáraton
keresztül van lehetőség bejutni a rendezvény területére, a területen belül, a
tűzoltósági felvonulási utak a Szegedi Katasztrófavédelmi kirendeltség
képviselőjével egyeztetve lesz.
37. Villamos biztonság
A rendezvény helyszíneinek rendelkezni kell tűzvédelmi főkapcsolóval, ami a
teljes rendezvény helyszínt áramtalanítja. A rendezvény kezdete előtt az
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áramtalanítást tesztelni kell és erről a nyilatkozatot kell kiállítani az ügyeletes
villanyszerelő szakembernek.
A kialakított villamos hálózat megfelelőségét kivitelezői nyilatkozattal igazolja a
kivitelező.
A
rendezvényen
ideiglenesen
kialakított
építmények
(színpadok,
ponyvaszerkezetű építmények, egyéb építmények) villámvédelmi megfelelőségét
tűzvédelmi szempontból igazolni kell. Igazolása módja: az OTSZ 143. § (1) és (2)
bekezdései, illetve a villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus
feltöltődés elleni védelemről szóló TvMI (7.3:2018.07.02.) 9.4. pontja alapján
kockázatértékeléssel történik.
38. Irányítási pont technikai és infrastrukturális leírása
Az irányítási pont a Molly üdülő földszintjénél lesz kialakítva.
Az irányítási pontnak az alábbi technikai felszereltséggel rendelkezik:
1. legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszköz;
2. legalább 2 db a rendezvény biztosításában résztvevők közti kommunikációs

eszközből;
3. elektromos berendezések csatlakozási lehetősége (szabad villamos hálózati
csatlakozási lehetőség);
4. világítás;
5. munkaasztal (méretét tekintve a dokumentációk áttekintésére alkalmas
legyen);
6. internet elérési lehetőség;
7. számítógép;
8. vezetékes vagy mobil telefon;

Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell
készenlétben tartani, melyeket nem szükséges az e rendeletben meghatározottak
szerint biztonsági jellel megjelölni.
39. Vizi biztosítás
Vízi biztosító, mentő megnevezése, címe:
Szervező: AMIRA-TEAM Szociális Szövetkezet
Képviseletre jogosult személy: Szabó Ervin Lajos elnök
Címe: 6773 Klárafalva, Kossuth utca 183/c
e-mail: b.sz.ervin@gmail.com
tel: +36-30/274-40-11
A rendezvény idejére a AMIRA-TEAM Szociális Szövetkezet a Családi
medencéhez biztosít 1 fő uszodamestert 9:00 -20:00 közötti időszakban, a
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Úszómedencéhez szintén 1 fő uszodamestert 9:00 -20:00 közötti időszakban és a
ülőmedencéhez 1 fő vízőrt naponta 9:00 -20:00 közötti időszakban.
A fesztivál területével határos Tiszai szakaszon ügyeleti szolgálatot lát el
a INSURE '98. Vagyonvédelmi és Biztonsági Kft. egy 2 fős személyzettel ellátott
mentőmotorossal (1 fő kisgéphajó-vezető, 1 fő vízi mentő) 24 órás szolgálatban.

40. Tűzvédelmi és biztonságtechnikai oktatás

A biztonsági feladatokkal megbízott személyeket és a rendezvényszervező
alkalmazásában álló személyeket a rendezvényen munkába állás előtt Tóth István
tűzvédelmi tanácsadó oktatja.
Az oktatáson való részvételt minden résztvevő oktatási naplóban való
aláírásával igazolja.
Oktatás nélkül a rendezvényen munkát nem végezhet senki, aki biztonsági
feladatokkal van megbízva.
A szolgáltatók, vendéglátósók, külső vállalkozások vezetőit Tóth István
tűzvédelmi tanácsadó oktatja. A szolgáltatók, vendéglátósók, külső vállalkozások
dolgozóit a kioktatott vezetők kötelesek dokumentált módon oktatni.
A tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző
személyeket Tóth István tűzvédelmi tanácsadó oktatja.
Az oktatáson való részvételt a rendezvény helyszínén kell tudni igazolni.
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41. Záradék
A Biztonsági Terv nem részletezett kérdéseiben, a kialakult helyzettől függően,
a rendezvény szervezője, a biztonsági szolgálat vezetőjével egyeztetve dönt.
A rendezvény biztosítását végző biztonsági szolgálat szektorvezetőinek,
szolgálati vezetőinek és a csoportvezetőknek az eligazítás során a Biztonsági Tervet
dokumentált formában oktatni kell. A szektorvezetők, a szolgálati vezetők, és a
csoportvezetők felelősek a biztonsági szolgálat többi tagjának a terv rá vonatkozó
részének az oktatásáról, ismertetéséről.
A menekülési irányok tervrajzot mind a kapuknál, mind pedig a főbb
helyszíneken ki kell függeszteni.
Jelen Biztonsági Terv a Szinkron Védelem Kft, szellemi terméke, részben vagy
egészben történő másolása, vagy bármilyen módon történő felhasználása csak a
Szinkron Védelem Kft. hozzájárulásával engedélyezett.
A biztonsági szabályzatot a Szinkron Védelem Kft. képviseletében Tóth István
ügyvezető készítette, aki tűzvédelmi főelőadói, munkavédelmi szakmérnöki,
biztonságszervező és környezetvédelmi szakmérnöki képesítéssel rendelkezik.
Elérhetőségek:
Szinkron védelem Kft.
6120 Kiskunmajsa, Jókai M. u. 10.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30./b
Tel.: +36-20/385-49-78
e-mail: tothi@szinkronebk.hu
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