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f " AntakAnos Heira€s:

{"1. A tilneegreaadezv€ny rnegnevezdse, heEyq, iddporatja, ntivid tarfaExni ismertetdse,
Be{r6sa:

Az E szak-A lfo ldi Kor'nyezetg azdf lkod6s i Isi o

Onkontr6nyzffia 2A19. m6jus i8-rin 09,00 6s

Szelektiv Szombat einevez6sii kornyezet
vetdlkedclsorozaton esaX6dok nevezdsdre sz

ukfela kfigyelmdtaszelektiv
helyes gyak
6s !5"30-ig a rdsztvevdk ldtsz6ma egy

i fell6p6s6n, arrely 17.00-t61, 1E.00-ig fart, valarnint a Hocligans
.Os-t{ii kezdddik 6s 20.40-is tefi a nezok IetszAma vdrhat6an

X "2",& rendezv,#naydrt felelds szerveedj 6ne9< nevp, eidrlaetff sdge :

:

Eszak-Alfo ldi Kornyezetgazddlkod6s i Nonpro
Fetr6 Arpdd, iigyvezetci, Eszak-Alfilldi Komye
Tei.: 30/91 54 326

: Buda Gdbor, mtisz
Kornyez et gazdSlkodris i N cnpro fit tr{ft., Te 1 " : 3

: LAJLcz

i{dmyezetgazd6lkoddsi Nonprofit Kft", Tel.: 3

n.3" A neredezvdeay hiz€*nesa{g:6€rf fe}el6s szer

o 9.00 - 21.00 -ig flast F"orees T
Bardi htlih6ly,'iigyvezet6, Tel. :

o 17.00 - 21.00-ig: Acgis Gemen

Dank6 ZoltiniigYvezetcS, +36 7

X "4" F eEe[6ss6g v:6Etsal:6sf, myilatkozat

Petr6 Arp6d,
fele16ss6get
alSirfsunkkal

K0rnyezetgazdalkoda si Nonprofit Kft.,. 4400 Nyiregyhaza, BenczLtr ter 7., AdoszAm:13919867_Z_,15
-4+

8

EA$tr FOR
1i36 tLlare

Adbzlan^' 2

f::":-%

Quur.ru*,$9



1.5. A rendezveny irfnyitr{siinak, feltigyeletdirek, biztositilsiinak rendje, n biztositiist
v 6gziil< felad atai, egyti ttmrikii d 6s iik

A rendezveny tart6s6nak feltdtele, a szriksdges szakhat6s6.gi enged6lyek megl6te. Tudom6sul
veszem, 6s nyilatkozom, hogy a szal<hatosdg
tarttsdranem keri.il sor. A szakhat6sdgi engedd

Biztons6gi 6rok 6,ltal6nos feladatkore:

o { rendezvdny megkezddse elott legalqbb 30 perccel kcjtelesek megjelenni a
helyszinen.

o Kotelesek 6ttanulmdnyoznilmegismerni a $iztosit6si tervet, a tuzv6delmi szabd,lyzatot,
atuznado tervet, kiemelten a kitirit6s ment6si ftvonalra.

. Felvil6gosit6s nyujt6sa a rdsztvevok szdmiia.
o { vonatkoz6 jogszab6lyi ds szerve

rendj 6nek biztositds6t.
. Megismerik a tizjelzesre 6s t

alkalmazhato s 6gat, az e I s 6 s e g d lynyrij t6
. Egyeztetik a fel6llit6si helyeket, vdszhel

ir6nyit6si pontokat.
. Egyeztetik a rendezveny menet kozbe

mikor-, mi6rt rillithatjale a rendezvdnyt
. Egyeztetlk az egym6s kozti kommunik

hiv6sprob6v al gy 6z6dnek meg.
o A rendezverry ideje alatt a devi6ns mag

a sziiksdges intdzkeddsek megtdtele.
r Rendezveny rendjdnek megorz6se ds a
o Szemely 6s vagyonvddelem.
. Rendbont6k felsz6lit6sa tevdkenysdgiik
o Baleset, elemi csap6:s, tomeges rendbo

menektildsi, kitiritdsi ftvonalak biztosit
r Megkiilonboztetett oltcizetviselete.
o A rendezvdny rendjdnek folyamatos biztosipt6sa,
. Egy esetleges kiiiritds esetdn, iranyitjak a kimenekftdst.
. A rendzavar6s felsz6moliis.

A szinpadot fehigyelo biztons6gi orok feladatai:

. Egyiittmukodnek a szervezolckel, figyel
l6togat6k viselkeddsdt.

o A rendezveny rendj6t megzavaro szemdl
. A rendezvdny ideje alatt felmeriilo szem6
a

a

a

rdeklodoknek.
s6gi szol g6.lat v ezetoj et.
etkezesekor drtesitik a biztonsdgi szolg6lat
6k a rendet.
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' A rendezvdny ideie alatt hatitrozott mefijelen6ssel/intdzkeddssel megakad.illyoznak
minden olyan cselekmdnyt, mely lendfont6st, p6nikot, tdmeghisztdri6t okozna.
Sziiksdg esetdn intdzkednek a rendorsdg (telefon 107), mentoszolgd.lat (telefon 104)
v agy tizolto s 69 (te I efon 1 0 5 ) drle s itd s dre hiaszths 6r a.

o A rendezvdny vegeztlvel, - az utols6 vendpg tiwozisa ut6n - arendezvdny felelosdvel
kozcjsen atvizsgilljfik a teret.

B iztons 6gi szolgttlat l5tszdma:
9.00 - 21.00-ig 2 fo, Helyszfni
1258. East Forces Tech Kft.

szolgrilaf vezetfjez Oszldnszki Jozsef, +36 701345

17.00 - 21.00-rg:
o 2 f6,lJelyszfni szolg6lat vezetfje

Forces Tech Kft.
Oszl6nszki J6zsef, +36 701345 1258, East

o 12 f6, Helyszini szolgr{lat vezetljei Tak6cs G6bor, +36 701978 2882
Aegis General Kft. (1154 Buda

1.6. A rendezv6ny biztonsdgos lebonyolft6sf
6s vesz6lyhelyzetek lefrf sa

Rendkiviili idoj 6r6s kcjvetkeztdben dprilet resz(

@ Feladat: A veszelyeztetett tertiletrol
helyisdgbe elhelyezdse, elsosegdlynyfj
tizolto s6g, mento szolgillat :.iasztfsa.

Kozbiztons69r veszely: ittas, bodult szem6ly a
e Feladat: A szemdly kiszurdse keze

6ft6kel6stol fiiggoen, a rendor hat6s6
torteno intdzkedds.

Trizeset bekcivetkezdse.

megkezddse, a t.jzoltositg
Ldorsds rtaszt|sa. Kozmuvek

kikapcsoldsa. K6sztil6k elhelyez6 se'. a tiz el mi szab6lyzal alapjAn.

Bombariad6
e Feladat: A telies teriilet azonnali kiiiri , a kijelolt menekiildsi

rendorsd g, tuzolt6 s6g azonnah-, illetve lg6,lat s ziiks 6 g szerinti
ritvonalon. A

riaszttsa

Jo,



1.7. A rendezv6ny kezd6se elhalasztdsiinak, meriet kiizbeni lefllitfsrinak m6dja, felel6sei

Riaszt6s rendje:

Petr6 Arp6d,igyvezeto
Tel.: 30/91 54326

A biztons6gi szolg. helyi vezetoje:
Oszldnszki J6zsef, +36 701345 1258

Bardi Mifr6ly iigyvezeto
TeL:3014500535

A biztons6gi szolg. helyi vezetoje:
Tak6cs G6borj, +36 701978 2882,

Dank6 Zqltfinigyvezeto
Tel: +36 70141 57 165

Sz-Sz-B MRFK
Helyszinen
utlez6ritst eszkozlo
szemdlyi 6llom6ny
vagy rigyelet 107
vagy Il2
telefonsz6mon

Esti, hdtv6gi orvosi
tigyelet

421 402-377
Nyh6za, Szent Istv6n

ut 70.

Nyiregyh6zi
Tuzolt6sdg

105

421404-444
Nyh6za, Erdo sor'5.

Venddgek: Figyelem! Figyeleml Megkdriink
minden kedves vend6get, hogy hagyja el a
Kossuth teret ds a R6mai Katolikus Templon{ba,
vagy az Onkorm6nyzat epilet6be menjen tovflbbi
intdzkeddsig, A biztonsiigi szemdlyzet utasit
tarts6k be.

Takayamed SRL
1 db esetkocsi, Kazarner

Ferenc,
TeI:20127 95 303

1.8. A rendezv6ny ler{llftfsa

o Amennyiben olyan esem6ny/kdrrilmdny r
dletdt, testi dpsdgdt veszelyezteti mdrl
ledllit6s6r6l, a vendegek kimenekitesdrol,

o Rendezvdny ledllit6s6rajogosult:
o arcndezv5,ny felelose,
o a biztons6gr szolgillat vezetoje,
o Felel6s szemdlyek:

riil fel, mely a rendezvdnyen
lds n6lkiil donteni kell a

tafi6zkod6k
rendezvdny

szliksdees szervek riasztisdrSl.

Petr6 Arp6 d, igyv ezeto Eszak-Alfoldi orny ezetgazd6lkod6si Nonprofi t Kft.
Tel,: 30/91 54 326
Buda G6bor, muszaki ellen6rz6s vezet$, Eszak-Alfoldi Kdrnyezetgazdiikoddsi
Nonprofit Kft., Tel.: 30199 88 370
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o A rendezveny megszakitflsa/ledllit6sa el(tt, a felsoroltak kdtelesek egym6st, 6s az
e gd szs 6 gti gyi - el s 6 s e g6lyt nyrij t6 - szemely zetet tdj eko ztatnir.

e { vend6gek titiekoztatis6t minden esetpen elozze meg a biztonshgr szemelyzet
6rtesit6se, az esetleges p6nik helyzet kezelbse drdekeben!

esemdny kezeldsdben.

2. Benyrijtandr5 tervek:

2.1, Biztonsf gi 6s helyszfni kiizleked6si terv

1. sz. melldklet,2.3 pont

2.2. Eg6szs6 gii gyi terv

Egdszsdgiigyi terv:

17.00 ds 2L00 kcjzott, rosszulldt, elsosegdlynyfjt6b stb. feladatok el16t6s6t szerzodeses keretek
kozott aTakayamed SRL. Magyarorsz6gi Fi6ktelQpe 1 db eset kocsi es megfelelo szakkdpzett
egdszsdgrigyi vdgzettsdgu szem6lyzethelyszinen Val6 tartdsdval biztositja.
Sztlksdg eset6n, az orvosi tigyelet riaszt6sfirais int6zkedds tortdnik.

2.3. Tiimegkiizleked6si terv

A K o helyi
KOZO

.17)1

' ll 15

. 1A, 10
I

I

I

I

I

' 15,18,
23, H-32

. Hunyadi rit (Rendorsdg)
23,H-32

Aut6b szok'. 2, 2Y, 4, 4Y, 5, 7, 9Y, 13, 15, 18,

)!



2.4. Hir adi{s, kap cs olattartds :

- szemdlyes kapcsolat
- mobiltelefonos kapcsolat
- biztons6gi szemelyzet egymds k6zott,rdd

Egy6b megiegyz6s:
A rendezvdny nem lesz kordonnal kiirtilhatarolt.
helyeztink el.
A rendezv6ny tertileten csak az
jeldltink 6s hangosbemond6ban is

6kapcsolat

riirtilhatarolt. A szinpad mellett 6 kg-os 1

arra kijelcilt hglyen lehet dohdnyozni,

mellett 6 kg-os tizolto kdszril6ket

melyet t6bl6kkal
folyamatosan kqzliink a rdsztvev6kkel.

)+,



ombat - us 18.
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nc

10.00 - 1l_.00

Mentha Project

15 45 - 16.30 Vd ros Tortdja

16.30 - 17.00

17.00 - 17.45

19.00 - 20.40



2.6. A kiiirit6s:

Kornyezet kitirit6se: A vend6gek nagy rdsze gyalogosan vagy sajht gdpkocsival drkezik,
t|vozdst on6ll6an hajtjAk v6gre.

Ezen brztons6gi terv visszavon6sig 6rv6nyes.

Nyiregyhriz a, 2019 .04 .II .
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