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1. Rendezvény és helyszín bemutatása
A Szegedi Ifjúsági Napok rendezvényére leendő látogatói 4+1 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:

25 000 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: 2021. augusztus 24. 17:00 (kedd) (folyamatos)
Befejezésének várható időpontja: 2021. augusztus 30. 12:00 (hétfő)
Gyakorisága: Éves rendszereségű rendezvény
Megtartás napjai:
2021. augusztus 24. 17:00 – 2021. augusztus 24. 24:00 (Kedd) beköltözés
2021. augusztus 25. 13:00 – 2021. augusztus 26. 6:00 (Szerda)
2021. augusztus 26. 13:00 – 2021. augusztus 27. 6:00 (Csütörtök)
2021. augusztus 27. 13:00 – 2021. augusztus 28. 6:00 (Péntek)
2021. augusztus 28. 13:00 – 2021. augusztus 29. 6:00 (Szombat)
2021. augusztus 29. 13:00 – 2021. augusztus 30. 6:00 (Vasárnap)
2021. augusztus 30. 6:00 – 2021. augusztus 30. 12:00 (Hétfő) 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: 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:

Tóth Miklós
+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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- Borsodi Nagy színpad (1): 20x14 m (280 m2) színpad taposó kordonnal ellátva, a
nézőtér taposó kordonnal 2 felé szétbontva (szabadtér)
- Pepsi Nagy színpad (2): 14x12 m (168 m2) színpad taposó kordonnal ellátva
(szabadtér)
- Bomba Stage (3): 50x20 m (1000 m2) sátor (OTSZ szerinti ponyva szerkezetű
építmény)
- Rádió88 Szülinapi Aréna (4): 40x20 m (800 m2) sátor (OTSZ szerinti ponyva
szerkezetű építmény)
- Fonó - Hangfoglaló Színpad (5): 8x8 m (64 m2) színpad fedéssel (szabadtér)
- Ballantine’s True Music színpad (6): 6 x 8 m (48 m2) színpad fedéssel (szabadtér)
- Borsodi Malátabár (7.): 12x18 m (216 m2) 3 oldalról nyitott fedés (OTSZ szerinti
ponyva szerkezetű építmény)
- Tisza Gyöngye park Disco (8): Tisza Gyöngye alatti terület (rendezvény
helyszínként bevont épület)
- Borrét (9): 10 db faház
- Repohár visszaváltó (10): 3x6 m konténer
- DRK x SZIN merch shop (11): 10x10 (100 m2) sátor (max: 50 fő)
- Garden stég (12): Külső üzemeltető által üzemeltetett zenei helyszín
- Civil Falu (13): Kisméretű sátrak
- Kemping (14): Rendezvény szálláshely területe
- XXL EXTREME hinta (15): (Műtárgy)
- Szponzori kiállító egységek: Kisméretű látvány egységek
- Vendéglátó egységek: Lásd a 7. sz. melléklet: Vendéglátói elhelyezkedési lista
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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.
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 nappal
Tel: 06-70/318-98-26 ; e-mail: insure98@insure98.t-online.hu
Kotsis Dániel biztonsági vezető éjjel 17:00-06:00
Tel: 06-30/319-96-93 ; e-mail: insure98@insure98.t-online.hu
Lángi Zsolt biztonsági vezető éjjel 17:00-06:00
Tel: 0670/318-98-28 ; e-mail: insure98@insure98.t-online.hu
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A biztonsági szolgálat diszpécser központja (a rendezvény teljes ideje alatt elérhető 24
órás diszpécser szolgálat):
Veres Anett nappali diszpécser
Tel: 06-70/411-75-96 ; e-mail: insure98@insure98.t-online.hu
Tóth-Krabót Anett éjjeli diszpécser
Tel: 06-30/619-69-53 ; 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
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
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8. 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.
9. 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.
A tűzesetről a hangosbemondó több nyelven tájékoztatja a vendégeket,
kiemelve, hogy ne akadályozzák az oltási tevékenységet.
A biztonsági személyzet ha emberélet veszélyeztetése nélkül végre tudja
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 8 percre a Szegedi 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.
Biztonsági terv 2021.
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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.

10. 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 vendégek részére a rendezvény hangosító rendszerén keresztül
történő tájékoztatással valósul meg az áramtalanításig.
A rendezvény idejére 13 db akkumulátoros megtáplálású kézi megafonnal
biztosítjuk áramszünet estén a vendégek tájékoztatást a kiürítés menetéről.
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11. 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.

12. A rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása;
A rendezvény közelében nincs veszélyeztetett létesítmény, a közelben üdülő, lakó
ingatlanok találhatóak.
13. 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 11 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.
Biztonsági terv 2021.
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A rendezvényterületen több helyen lesz elhelyezve led oszlopok amiken a
folyamatosan informálhatjuk a vendégeket és a helyszínrajz is kivetíthető lesz.
A rendezvénnyel kapcsolatban mobil applikáció is segíti a vendégeket ahol a térkép
is elérhető lesz.
A színpadoknál lévő 2 m nagyobb képátlójú ledfalakon a helyszínrajz minden
átálláskor ki lesz vetítve. Vészhelyzet, kiürítés esetén a BM OKF honlapján
közzétett vészhelyzeti videókat alkalmazzák.
A résztevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat lesz elhelyezve a
rendezvény területén a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon
a helyeken, ahol a résztvevők koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a
menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett
útvonalat fel kell tüntetni. A rendezvény helyszínen 4 helyszínen lesz kihelyezve
helyszínrajz.
A megafonok alkalmazása csak a hangosító rendszer lekapcsolása, áramtalanítása
esetén történik, meg.
Ha az egész rendezvényhelyszín áramtalanításra kerül, akkor a megafonokkal
történik a tájékoztatás.
Ha csak egy helyszín kerül áramtalanításra akkor a szomszédos helyszínek
hangosító rendszerén keresztül történik meg a vendégek tájékoztatása.
A kiürítéssel kapcsolatos információkat az LED falakon az előadói szünetekben
levetítésre kerülnek a rendezvény kiürítési rajzát és az adott időszakra vonatkozó
tájékoztató videókat (hőségriadó, kiürítési videó, egyéb tájékoztató videók).
A rendezvény honlapján a Hatósági engedélyeztetési eljárás után közzétesszik a
Biztonsági Terv kivonatos rövidített változatát (2-3 oldal) és a helyszínrajzot.
Helyszínrajz: https://szin.org/biztonsagiterv/
Biztonsági terv: https://szin.org/biztonsagiterv/

14. 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,
Biztonsági terv 2021.
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c) a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 34 A, 183 B C
teljesítményű tűzoltó készüléket tartunk készenlétben.
A fentebb felsorolt tűzoltó készülékeket a rendezvényszervező biztosítja, az
vendéglátóhelyeken lévő tűzoltókészülékeket a vendéglátóhely vezetője /
szolgáltatója biztosítja.
A tűzoltókészülékek üzemeltetői / készenlétben tartói ellenőrzését a rendezvény
előtt a biztonsági koordinátor végzi el, annak eredményét A tűzoltó készülékek
készenlétbe tartói ellenőrzési nyilvántartási naplóba rögzíti.
A vendéglátó egységektől és a hőtermeléssel járó tevékenységet végző
szolgáltatóktól is megkövetelünk 1 db 34 A, 183 B C teljesítményű tűzoltó
készüléket.
15. 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.
16. Elérhetőségek:
A rendezvény szervezője:
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
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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
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

17. SZIN részletes programja
https://szin.org/programok/programok-napok-szerint/
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18. 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.
19. 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 rendezvény idején szolgálatban lévő takarító személyzet folyamatosan
tisztántartja és a higiénikus használathoz biztosítja a szükséges eszközöket.
Az ivóvíz biztosítása hálózati vízről van biztosítva.
20. 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.
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21. 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.
22. 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 egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző
szervezetnek mentési tervet kell készítenie, mivel a várható vendéglétszám meg haladja
az 5000 főt.

23. 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.
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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.
24. A beléptetés rendje

A rendezvényre csak Védettségi igazolással rendelkező vendégek léphetnek be, a
Belépési szabályzatnak megfelelően.
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.
25. 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.
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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
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.
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26. 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
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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27. 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 lett.
28. Szabadtéri medencére vonatkozó előírások
A Szabadtéri medence használata a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont
Nonprofit Kft. által a Szegedi Partfürdőre kiadott Fürdőüzemeltetési Szabályzat
szerint történik. A fürdőüzemeltetési szabályzatba rögzített víz minőségi
paramétereket a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. köteles
biztosítani.
A Szabadtéri medence biztonságos üzemeltetéséhez a Rendezvényszervező
megbízásából biztosítja az 1-1 fő úszómestert a AMIRA-TEAM Szociális
Szövetkezet üzemidőben 1-1 fő biztonsági személyzettel, üzemidőn túl is 2-2 fő
biztonsági személyzet látja el a biztosítási feladatot. A medence az Üzemeltetési
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően 09:00 -tól 20:00-ig kerül üzemeltetésre. Az
üzemeltetési időszakon túl a két hosszanti oldalon 1 – 1 fő biztonsági őr biztosítja,
hogy senki nem mehessen a medencébe. Ha medence vízszintje csökkent állapotú
akkor plusz 1 fő biztonsági őrrel kell biztosítani a medencét.
A rendezvény idején a Szabad strand nem üzemel, ezt felirattal ki kell jelölni.
Fürdőmedence napi befogadó képessége: 2145 fő
A szabadstrand a fesztivál ideje alatt nem üzemel. A vízparti szakaszon táblákkal
kell jelölni a fürdési tilalmat, illetve élőerős őrzéssel kell biztosítani, hogy a
vendégek ne tudjanak a Tisza irányába menni.
A medencehasználatra vonatkozó biztonsági szabályok:
1. A tisztaságra mindenki köteles felügyelni. Szemetet szétdobálni, a vizet
beszennyezni szigorúan Tilos! A szemetet a kijelölt hulladékgyűjtőkbe helyezzék
el!
2. A fürdő közvetlen területére állatot behozni Tilos! (Az őrkutyák ez alól kivételt
képeznek.)
3. A fürdőt mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
4. A fürdő berendezéseit csak rendeltetési céljuknak megfelelően szabad használni.
5. Ittas és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személynek a fürdő területére
belépni, ott tartózkodni tilos. Ittas és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló
vendégeket a medencéből haladéktalanul el kell távolítani.
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6. Be nem gyógyult sebbel, fertőző vagy undort keltő betegségben szenvedő
személyek a közös fürdőket nem látogathatják.
7. Vakok, támogatásra szorulók, hallássérültek, mozgásukban korlátozottak,
szellemi fogyatékosok csak kísérővel léphetnek a fürdőbe.
8. A medencékben férfiaknak úszónadrág, nőknek bikini vagy úszódressz
használata kötelező! Utcai vagy alsóruházatban a medencék használata Tilos!
9. Üveget, törékeny tárgyat, élelmiszert, újságot – olyan dolgokat, amelyek a
medence vizét beszennyezik – a fürdőmedencékbe bevinni tilos. Tilos rádiót,
magnót, CD-t úgy hallgatni, hogy az másokat zavarjon.
10. A medencébe lépés előtt a zuhanyzás kötelező!
11. A fürdőmedencébe ugrálni tilos. Mások testi épségét veszélyeztető társasjátékot
játszani tilos.
12.Az úszni nem tudók csak a kijelölt helyeken, sekély vízben fürödhetnek.
13. Mások testi épségét veszélyeztető társasjátékot játszani tilos.
14. A figyelmeztető táblákon feltüntetett utasítások betartása minden vendég részére
kötelező.
15. Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a fürdő rendjét, a
fürdő vendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek,
a fürdőből el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből, ki
kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe
vehető.
16. A fürdő területén a talált tárgyakat haladéktalanul át kell adni a fürdő
vezetőjének, megőrzés céljából. Igazolt tulajdonosa a vezetőtől kapja vissza
elveszett és megtalált értékeit.
17. Lopás esetén a sértett felelőssége a fürdővezetőt értesíteni. A fürdő dolgozói
kötelesek segíteni a károsultat.
18. A Fürdő területén elhelyezett és őrizetlenül hagyott tárgyakért, valamint a Fürdő
területén hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért a Fürdő nem vállal
felelősséget.
19. A Fürdő vezetése, rendkívüli meteorológiai viszonyok között (villámlás,
szélvihar) a medencék használatát ideiglenesen, biztonsági okokból szüneteltetheti.
Ezért a Fürdő a vendégeknek kártérítéssel nem tartozik!
20. A Fürdő területén tüzet rakni, csak az arra kijelölt helyen, a mindenkori
létesítményvezető engedélyével lehet!
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29. 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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