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1.

Atatfnos leiris:

1.1.

A

tiimegrendenrfiny megnevez6se, helye, iddpontja,

riivid tartalmi

ismertet6se,

leirdsa:

A TERSEGI HULLADEK-GAZDALfOIASI Nonprofit I(ft. 6s NyiregyhfnaMegyei

Jogu
hirdeti
10.
alkalommal
kttzdtt
6ra
Varos Onkormanyzata20lS. m6jus l9-6n 09.00 6s 20.10
meg a Szelektiv Szombat elnevezdsti kdmyezetv6delmi csal6di napot. Az egdsz napos
vet6lked6sorozaton csal6dok nevez6s6re sz6mitunk. A rendezv6ny helyszine a Kossuth t6r,
ahol j6t6kos vet6lked6k segits6g6vel hivjuk fel a r6sztvev6k figyelm6t a szelektiv
hullad6kgytijt6sfontosshgfira,valamintannakhelyesgyakotlathta.
A vet61ked6k6n, melyek 9 6rifi6I kezd6dnek 6s 15.30-ig tartanak, a r6sztvev6k l6tsz6ma egy
id6ben nem 6ri el az 1000 fdt.
A Korda Gydrgy 6s Bal6zs Kl6ri fe116p6s6n, amely 17.00-t61, 18.00-ig tnt, valarinl aKasza
Tibi 6l6koncerten, amely 19.00-161 kezd6dik 6s 20.10-ig hrt a n6z6k I5tszftma vtthatlart
meghaladja az 1000 fdt.

I.2. A rendezv6ny6rt felelfs szewezfii6nek neve, el6rhet6s6ge:
Rendezv6ny szervez6j e. felel6se:

LKODASI Nonprofit Kft. 4400 Nyfregyhriza, Bokr6ta u.
22.

Petr6 Ary6d, iigyvezet6, TERSEGI HULLADEK-GAZDALKODASI Nonprofit Kft. Tel.:
30191 54 326
Rendezv6+v foszerve4oje, Bogu G:ibor,ellen6rz6si 6s marketing vezet6, TERSEGI
HULLADEK-GAZDALKODASI Nonprofit Kft., Tel.: 30199 8S 370

Rendezv6nv koordin6tora: Hajnal Tiinde,

PR

referens, TERSEGI HULLADEK-

GAZDALKODAS Nonprofit Kft., Tel.: 30199 88 506
1.3.

A rendezv6ny biztonsfgf6rt felelds szewezetvary szem6ly neve, el6rhet6s6ge:

o

9.00

o

Bardi Mih61y, iigyvezet6, Tel.: 30/450-0535
17.00 - 21.00-ig: Doorman Plus Kft. (1134 Budapest, V6ci rit a7.8. 6p.)
Tak6cs G6bor igyvezetl, +36 701978-2882

1.4. Felel6ss6g

- 21.00 -ig East X'orces Tech Kft. Kft. (41136. Budapest, T6tra utca 5la)

villalisi nyilatkozat

Petr6 Arp6d, Bardi Mih6ly 6s Takfcs G6bor kijelentjiik, hogy a biztonsdgi tervben
foglaltak6rt fe1e16ss6get vfllalunk, az abban foglaltakat magunkra n6ne k<itelez6nek tartjuk,
melyet al6ir6sunkka1 ismeriink el.

it.RJI(,I HLL
Nonprofit Kft.
1100 Nylregyhdza, BokrCta utca, 22,
10,

t

1.5. A rendezv6ny irfnyitisina\ feliiryetet6nek, biztositdsrflnak rendjen a biztosit6st
v figzfikfeladatai, eryiittmiikiid6siik
A rendezv6ny tart6srlnak felt6tele, a sztiks6ges szakhat6sdgi enged6lyek megl6te.Tudom6sul
veszem, 6s nyilatkozom, hogy a szakhat6sdgi enged6lyek n6lkiil zerr6s, tdncos rendezv6ny
tartdsiranem keriil sor. A szakhat6s6gi enged6lyek, a biztosit6si terv mell6klet6t k6pezik.
Biztons6gi 6nik Sltallnos feladatkcire

oA
o

:

rendezv6ny megkezd6se e16tt legal6bb

30 perccel ktitelesek megjelenni

a

helyszinen.
Kdtelesek 6ttanulminyozttlmegismemi a biztositilsi tervet, atizvedelmi szabillyzatot,
afltzljrad6 tervet, kiemelten a kitiritds ment6si irtvonalra.
Felvil6gosit6s nyfjt6sa a rlszhtevok sz6mara.
vonatkoz6 jogszabzilyi 6s szewezeti el6fr6sok alapjan vdgzik a rendezv6ny
rendj 6nek biztosit6s6t.
{izolthsra szolg6l6 felszerel6sek hely6t,
ttzjelzesre
Megismerik
alkalmazhat6 shght, az e1s6seg61ynffi t6 helyet.
Egyeztetik a fe1611it6si helyeket , vlszltelyzet eset6re vonatkoz6 cselekv6si feladatokat,
iranyitrlsi pontokat.
Egyeztetik a rendezvlny menet kiizbeni lerillitrls6ra vonatkoz6 jogosults6gokat, ki-,
mikor-, mi6rt rillithatja le a rendezv6nyt.
Egyeztetik az egymhs kdzti kommunik6ci6 m6djdt, aklzi r6di6k hasznhlhat6s6grlr6l
hf v6spr6b6v al gy 6zo dnek me g.
A rendezv6ny ideje alatt a devi6ns magatart6st tanrisit6 szem6lyek kisziir6se, kezel6se,
a sziiks6ges int6zked6sek megtdtele.
Rendezvdny rendj6nek meg6rz6se 6s a megbomlott rend helyreillithsa.

.
oA
.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
.
o

a

6s

Szem6ly 6s vagyonv6delem.
Rendbont6k felsz6litfusatev6kenys6giik abbahagyhsfua,rend<irsdg azonnali 6rtesit6se.
Baleset, elemi asap6s, t<imeges rendbontas eset6re a kitirft6sben va16 kdzremrikdd6s,
menekiildsi, kiiiritdsi ritvonalak biztosit6sa, a karok m6rs6k16se.
Megkiildnbdztetett <lltdzetviselete.
A rendezv6ny rendj6nek folyamatos biztositiisa'
Egy esetleges kiiirit6s eset6n, iranyitjrlk a kimenekit6st.
A rcndzavarils felsziimol6s.

A szinpadot feltigyel6 biztons6gi

6r<ik feladatai:

o

Egyiittmriktidnek a szervez6kkel, frgyelemmel kfs6rik a programokat, a r6sztvev6k,

o
o
o
o
o

A rendezv6ny rendj6t megzavar6 szemdlyeket felsz6litjak.
A rendezv6ny ideje alatt felmeriil6 szem6lyi 6s vagyonv6delmi probl6makat kezelik.
Felvil6gositiist, itbaigazitfist nyfj tanak az etdeKod6knek.
Int6zked6s megkezd6se el6tt 6rtesiti a biztons6gi szolg6lat vezetfj5t.
Probl6ma, illetve rendkivtili esem6ny bekdvetkez6sekor 6rtesitik abidonsfryi szolgilIat
vezet6j6t, biztositjak a helyszfnt, helyre6llitjdk a rendet.
Korda Gydrgy 6s Bal6zs Kl6ri, valamint Kasza Tibi 6s zenekardnak biztons6g6nak

o

l6togat6k viselkeddsdt.

biztositasa.
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. A rendezv6ny ideje alatt hatitrozott megjelen6sseVint6zked6ssel
o
B

megakad6lyoznak
minden olyan cselekm6nyt, mely rendbont6st, panikot, tdmeghiszt6ri6t okozna.
Sziiks6g eset6n int6zkednek a rend6rs6g (telefon 107), ment6szolgilat (telefon 104)
v agy t tzolt6s6g (telefon I 0 5 ) 6rte sit6 s 6relriaszt 6shr a.
A rendezv6ny v6gezt6veI, - az utols6 vend6g Ihvozfusautfin- arenden5ny felel6s6vel
kdzdsen iltvizsgziljzk a teret.

iztons6gi szolgilal l6tszdma :
9.00 21.00-ig 2 fo, Helyszfni szolgillat vezetilje: Oszkinszki J6zsef' +36 701345
l2s&rEast Forces Tech Kft.
17.00 - 21.00-ig:
2 fil,Helyszini szolgiiat vezetfije: OszlSnszki J6zsef, +36 701345 1258, East
Forces Tech Kft.
10 f6, Helyszini szolgdlat vezet6je: Ignlczi Csaba, +36 701933 1962,
Doorman Plus Kft. (1134 Budapest, V6ci rit 47.8.6p.)

-

-

o

o

1.6. A rendezv6ny biztons{gos lebonyolitilsfft szab6lyoz6,
6s vesz6lyhelyzetek leirf sa

vfrhat6 vesz6lyeztet6 t6nyezflk

Rendkiviili id6j ar6s k<ivetkezt6ben 6ptilet r6sz(ek), teriilet s6riil6se.

q

Feladat:

A vesz6lyertetelt teriiletr6l a szem6lyek kimenekft6se, 6s biztons6gos

helyis6gbe elhelyez6se, els6seg6lynyujtas.
tuzolt6 sdg, ment6 szol gdlat riaszt6sa.

A helyzet

6rt6kel6se alapjSn a rendtirsdg,

Kdzbiztons6gi vesz6ly: ittas, b6dult szem6ly agressziv viselked6se.
szemdly kisztir6se kezel6se a biaons6gi szemelyzet feladata. Az
Feladat:
6rt6ke16st61 fiigg6en, a rend6r hat6s6g, illetve a ment6szolg6lat (detox) iranyfban
tdrt6n6 int6zked6s.

@

A

Trizeset bekdvetkez6se.

q

.

Feladat: A teriileten l6v6 vend6gek azonnali kimenekit6se a kijeltilt ftvonalakon, a
k{szenl6tben tartott ttzolt6 felszerel6ssel a tluzoltfus megkezd6se, a tttzolt6sdg
6rtesit6se mellett, sztiksdg eset6n a ment6szolgfulat 6s rend6rs6g nasrtilsa. K<izmrivek
kikapcsoldsa. Kdsziil6k elhelyez6se: a tiizv6delmi szab6lyzat alapjin.

Bombariad6

@

Feladat:

A teljes teriilet azonnali kiiirit6se, a kijeltilt menektil6si ritvonalon. A

rend6rs6g, tiizolt6s6g

azontili-,illetve ment6szolgflat sziiksdg szerinti riasztasa

\

1.7.

A rendezv6ny kezd6se elhalasztfsdnakn menet kdzbeni lefllitisfnak mrfdja, felel6sei
Petr6

Arp6d,igyvezet6

Tel.: 30/9154326

A biztons6gi szolg. helyi vezet6je:
Oszlrlnszki J6zsef,, +36 701345 1258
Bardi Mih6ly iigyvezet6
Tel.: 30/4500535
A bizons6gi szolg. helyi vezet6je:
Igneczi Csaba, +3 6 7 0 1933 1962,
Tak6cs G6bor igyvezet5
Tel: +36 7019782882
Sz-Sz-B MRFK
Helyszfnen
trtIezfrhst eszkcizl6
szem6lyi 6llomany
vagy iigyelet 107
vagy ll2
telefonsz6mon

Esti, h6tv6gi orvosi
tigyelet
42/ 402-377
Nyhdza, Szent Istv6n

itt70.

Nyiregyhtlzi
Trizolt6srig

Venddgek: Figyelem! Figyelem! Megk6rtink
minden kedves vend6get, hogy hagyj a eI a
Kossuth teret 6s a R6mai Katolikus Templomba,
v agy az Onkormany zat lprJrlet5be menj en tov6bbi
int6zkeddsig. A biztons6gi szem6lyzet utasittis6t
tarts6k be.

105

421404-444
Nyhaza, Erd6 sor 5.

I

1.8.

Takayamed SRL.
db esetkocsi, Kazam6r
Ferenc, Tel:201279
s303

A rendezv6ny leillitisa

o
o

Amennyiben olyan esem6ny/kririilm6ny mertil fel, mely a rendezv6nyen tart6zkod6k
61et6t, testi 6ps6g6t veszlIyezteti m6rlegel6s n61kti1 d<inteni kell a rendezv6ny
1eeilit6sar61, a vend6gek kimenekit6s6r6l, a sztiks6ges szervek riaszt6srir6l.
Rendezv6ny lerillitrisarajogosult:
arendezv6ny felel6s,
abinonshgi szolgillat vezetoie,
Felel6s szem6lvek:
Petr6 Ary6d, igyvezeto TERSEGI HULLADEK-GAZD ALKODASI Nonprofit
ffi. Tel.: 3019154326
Buda G6bor,ellen<irz6si 6s marketing v ezeto, TERSEGI HULLADEKGAZDALKODASI Nonprofit Kft., Tel.: 30199 88 370

o
o
o

4

o A rendezv6ny megszakithsa/le5llit6sa elott, a felsoroltak kdtelesek egym6st, 6s az
eg6szs6g0gyi-els6seg6lytnyujt6-szem5lyzetetthi5koztatnl

o A venddgek thj6koztat6s6t minden esetben elozze meg a biztons6gi szemflyzet
o
o
o
o
o

6rtesit6se, az esetleges p6nik helyzet kezel6se 6rdek6ben!
A vend6gek t'raszjtfus4- a zen6t szoLg6ltat6 hangosbemond6n keresztiil, mikrofonon

kereszttil tdrt6nik.
A biztons6gi szolgdlatriaszt6sa a kezel6siikben 16v6 k€zirhdi6nt6rt6nik.
A riaszt6st vev6 biztons6gi 6r, kdteles visszajelz6ssel nyugtizni a vett ad6st!
A kitirit6s vdgrehajt6sfit, abiztons6gi szolg6lat helyi vezet6je arendezsrlny felel6ssel
krizdsen se gitilfeliigyeli.
A rendezv6ny villamos energia ell6t6srinak lefullithsa a Kossuth szobor mtigritt 15
m6terre es6 villamos eloszt6 szekr6ny inatrfialanithsdval t0rt6nik.

Megjegtzds: helyi polgdrdrsdg, kiildn megdllapodds alapjdn segftsdget nyilit, egt esetleges
esemdny kpzeldsdben.

2. Benyfjtand6 tervek:

2.l.Btztonsigi

l.

6s

helyszini kdzleked6si terv

sz. mel16klet,2.3 pont

2.2.Eg6szs6giiryi terv
Eg6szs6giigyi terv:
17.00 6s 20.30 kdzdtt, rosszul16t, els6seg6lynyrijtris stb. feladatok ellfitAsflt szerz6d6ses keretek
k<iz<itt a Takayamed SRL. Magyarorszrigi Fi6ktelepe 1 db eset kocsi 6s megfelel6 szakkepzett

egdszs6g0gyi v6gzetts1giszem5lyzet helyszinen va16 tart6s6val biztositja.
Sziiks6g eset6n, az orvosi iigyelet nasztAsirais int6zked6s tdrt6nik.

2.3. T0megk0zleked6si terv

A

Kossuth teret, illetve a varoskdzpontot hatrirol6 utciik 6s azon ktizleked6 helyi

kdzdss6gi aut6buszok listaj a:

.
.

VayAaamkrt. (Pirosh6z)
H-32,H-33
VayAaamkrt. (Mriv. Hrlz)
17,18,23,H-32
Egyhfuzutca (Kelet X,lirrttz)
Eryhinutca (Kincstar)

Aut6buszok: 2, 2Y,

4, 4Y, 11, 13, 14, 17, 23,

Aut6buszok:2,2Y,4,4Y,5,7,9Y,11, 13, 15,

Aut6buszok: H-33, H-40, 40,12,8A, 8, 1-1A, 10
'.
Aut6buszok: 1-1A, t2,H-40,8, 10, ll, 40
' Bessenyei t6r (Szinh6z) Aut6buszok: 8, 8A, H-40, 10, H-33, 40
'r Znnyi L rit (TIT-tel szemben) Aut6busz: 11
Aut6buszok:H-32,2,29
Szent I. rit (Papir bolt)
r Lutherrit (Centrum) Aut6buszok:7,73,15, 18
' Hunyadirit(Bir6s6g) Aut6buszok:22Y, 44Y, 5,7,9Y, 11, 13, 15, 18,

23,H-32

'

Hunyadi rit

(Rend6rs6g)

Aut6buszok:

2,2Y, 4, 4Y, 5, 7, 9Y, 13, 15, 18,

23.H-32

I

\3

2.4. Hiradds, kapcsolattartis :

- szem6lyes kapcsolat
- mobiltelefonos kapcsolat
- biztons6gi szem1lyzet egym6s kdzdtt, r6di6kapcsolat

Ery6b megieryz6s:
A rendezv6ny nem lesz kordonnal kOriilhatarolt. A szfnpad mellett 6 kg-os Ifuolt6 k6sziil6ket
helyeziink el.

*+
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forsat6kiinw

2.5. Rendezv6nv

i

s.oo- s.40

Zen6s tSncos bemelegit6s gyerekeknek (T-

dance)

I
I

I
I

i

Megnyit6

10.00 -

I
I

10.00

-

1L.00

11.30

-

12.30

L2.40

- 13.40

BSbszinhdz, Lim-lom mese

13.40

-

T-dance

14.00

14.00- 16.00
16.00

i

16.30

Alma Egyi.ittes

Helyifell6p6k

i

--***

Arrb.ra

-

16.30

-

17.00

-

18.00

K;;-.

Gydrsy 6r

6 nn

Kasza

Tibi

Kasza

Tibi 616

Oprc,

i

l
i

Eredm6nyhirdetds

j
I

I

t,--*----_-

I

t7.00

B.H;;

Klsri----*._:* I

I

I

|

4o nn

j

,1

be6ll

koncert

---"-*-**"*.1
i

i

g

2.6. Lkiiirit6s:
K6rnyezet kitirit6se: A vend6gek nagy r6sze gyalogosan vagy saj6t g6pkocsival 6rkezik,
thv ozhst iinrill6an haj tj 6k v6 gre.

Ezen biztons6gi terv visszavondsig 6rv6nyes.

Nyiregyh6za, 20 1 8.04. 1 6.
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