V. PETREZSIROM FESZTIVÁL – KUNSZIGET
BIZTONSÁGI TERV
Kunsziget, 2017. május 20.

Kérjük Kedves résztvevőinket, hogy figyelmesen olvassák el a Petrezsirom
Fesztiválra vonatkozó jelen biztonsági tervet, mely hasznos információkat tartalmaz
a rendezvényen való biztonságos részvétel szempontjából.

A RENDEZVÉNY FŐBB ADATAI
Az V. Kunszigeti Petrezsirom Fesztivál zenés, táncos szabadtéri rendezvény, amelynek
biztonsági terve a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 8. §-a alapján került kidolgozásra.
A rendezvény hivatalos weboldala: petrezsirom.kunsziget.hu
A rendezvény főszervezője
Kunsziget Község Önkormányzata
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.
Képviseli: Lendvai Ivánné, polgármester (tel: 06-30-226-9730)
A főszervező által kijelölt további kontakt személyek:
Tóth Róbert (06-30-9620-700) – fellépők és egyéb programok
Hajczinger Ferenc (06-70-513-1029) – vendéglátás és árusok
Rendezvénybiztosítás kivitelezője:
Kunsziget Község Polgárőrsége
9184 Kunsziget, Ifjúság u. 21.
Rendezvénybiztosítás vezetője:
Németh Csaba polgárőr parancsnok (tel: 06-20-966-1073)
A technikai eszközöket (színpad, hangosítás) üzemeltető vállalkozás képviselője:
Bánlaki András (tel.: 06-30-864-7807)
A rendezvény korán reggel – 6 órakor - húslevesfőző versennyel kezdődik, a versenyben
résztvevő csapatoknak a rendezvényt megelőző napon (2017. május 19-én) délután,
illetve május 20-án szombaton reggel van lehetőségük a versenyhez szükséges eszközök
(bográcsok, asztalok stb.) elhelyezésére. Ezen idő alatt a rendezvény helyszínére kizárólag a versenyző csapatok részére – gépjárművekkel való behajtást biztosítjuk.
Ugyanígy legkésőbb 16.00 óráig biztosítjuk a lehetőséget a versenyző csapatok részére
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az eszközök elszállítására. 16.00 óra után már nem maradhat a rendezvény területén ilyen
eszköz. Az eszközök őrzését a szervező nem tudja biztosítani, így az ebből adódó
esetleges károkért a szervező nem vállal felelősséget.
A rendezvény területén tüzet gyújtani, illetve pirotechnikai eszközt használni szigorúan
tilos. A tűzgyújtás alól kivételt képez a húslevesfőző versenyen résztvevő csapatok által, a
főzéshez szükséges gázégők használata a verseny hivatalos befejezéséig. A verseny
hivatalos befejezését követően – 15.00 óra után - a tűzgyújtási tilalom rájuk is vonatkozik.
Felhívjuk ugyanakkor a versenyző csapatok figyelmét, hogy a főzés kizárólag gázzal
történhet, tűzrakás a sportpályán tilos.
Programok: A színpadon 2017. május 20-án 11 órától kezdődnek és 2017. május 21-én
03.00 órakor fejeződnek be (lásd jelen terv 2. számú melléklete).
A rendezvény helyszíne: Kunsziget, Győri úti sportpálya, hrsz: 014/41. A sportpálya 3
oldalról nyitott területen fekszik, a település határában. A település felőli részén kerítéssel
van elválasztva a közúttól.
A helyszín alaprajza jelen biztonsági terv 1. számú mellékletét képezi.
A rendezvény területének befogadóképessége
A rendezvényen egyidőben
-

18.00 óráig a jelenlévők száma nem érheti el az 1000 főt
18.00-23.00 óra között a jelenlévők száma nem érheti el az 5000 főt
23.00-03.00 óra között a jelenlévők száma nem érheti el az 1000 főt

A rendezvény megközelíthetősége
A rendezvény Kunsziget, Fő út – Győri út irányából közelíthető meg, itt található a
beléptető kapu.
Parkolás, behajtás
Parkolásra a település területén az utcákban van lehetőség, amit a rendezvénybiztosítás
kivitelezőjének emberei (polgárőrök) irányítanak. A rendezvény területére a látogatók
gépjárművel nem hajthatnak be. A Kossuth tér és Győri út kereszteződése 11.00 órától
lezárásra kerül, ettől az időponttól a látogatók ezen lezárási ponttól csak gyalogosan
közelíthetik meg a rendezvényt.
A lezárás időpontjától azon lakosok, akik a
gépjárműforgalom elől elzárt területen laknak, lehetőséget kapnak az ingatlanjaik
gépjárművel való megközelítésére.
A húslevesfőző versenyben részt vevő csapatok kizárólag a versenyen használt eszközök
be- és elszállítására kapnak lehetőséget legkésőbb a rendezvény napján 16.00 óráig.
Az árusok a rendezők által biztosított időben hajthatnak a területre. A fellépőknek, a
fellépők járműveinek illetve a színpadi technikát biztosító vállalkozás járműveinek a
látogatóktól kordonnal elzárt területén biztosítunk lehetőséget a behajtásra és a parkolásra
(back stage).
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A BELÉPÉS ÉS ELTÁVOZÁS RENDJE
A Petrezsirom Fesztivál ingyenesen látogatható rendezvény. A rendezvényre érkezők a
területet a Győri útról közelíthetik meg és ezen az útvonalon szabadon távozhatnak. A
rendezvény területére való beléptetésnél csomag és ruházat átvizsgálás nem lesz.
A biztonságos lebonyolításban részt vevő szervezetek:
-

-

Kunsziget Község Polgárőrsége, mint a rendezvénybiztosítás kivitelezője
Társ polgárőr szervezetek:
o Miklósi Polgárőrség
o Mecséri Polgárőrség
Szervezők
Körzeti rendőrök (feladatukat a Rendőrkapitány határozza meg)
Önkéntes segítők
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

A rendezvény biztosításában egész nap 50 fő vesz részt folyamatos váltásban (polgárőr
szervezetek tagjai).
Mentési, tűzoltási bejáró
A Fő út – Győri út felől van lehetőség a mentő illetve tűzoltó járműveknek a behajtásra. A
tűzoltó járművek a Győri úti tűzcsapról tudnak oltóvizet vételezni. A tűzvédelmet Kunsziget
Község Önkéntes Tűzoltó egyesülete is biztosítja.
VESZÉLYFORRÁSOK A RENDEZVÉNY ALATT
Rendkívüli időjárási körülmények
Hirtelen keletkező nagyobb viharok, melyek a rendezvény technikai eszközeiben, elárusító
installációkban okozhatnak jelentős kárt. Nagyobb vihar, jégeső, szélvihar esetén a
vendégek biztonsága is veszélybe kerülhet.
Itt szeretnénk felhívni a kedves résztvevőink figyelmét, hogy a rendezvény napjára, az
Országos Meteorológiai Szolgálat által előre jelzett időjárási viszonyokat komolyan vegyék
figyelembe és nagy odafigyeléssel készüljenek fel az eseményen való részvételre.
Tűzeset
A rendezvényen a tűzrakás, tűzgyújtás tilos (ez alól kivételt képez a húslevesfőző
versenyen induló csapatok által használt gázégők begyújtása, a fentebb leírt, rájuk
vonatkozó szabályok betartásával).
A tűzesetek megelőzésére a rendezvény területén porral oltó tűzoltó készülékeket kell
elhelyezni. A kora délutáni órákban a helyszínre kitelepül Kunsziget Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete is, a tulajdonában lévő tűzoltó gépjárművekkel.

3

Fentieken túlmenően valamennyi árus köteles gondoskodni a saját elektromos
berendezéseire vonatkozóan érvényes érintésvédelmi tanúsítványról és hitelesített
poroltóról. Erről az árusokat és vendéglátó vállalkozásokat a felelős koordináló személy
köteles tájékoztatni.
A nagy energiaigényű színpadok, installációk áramtalanítsa több központi kapcsolóval
lehetséges, mely vészhelyzet esetén használható. A tűzvédelmi kapcsolók működtetése a
színpadot üzemeltető cég technikai személyzetének a feladata, és kötelessége. Tekintettel
arra, hogy a színpadtechnika működtetése aggregátorról történik, a színpadot üzemeltető
cég felelős ezen aggregátorról működtetett vonalak áramtalanításáért.
Tömegoszlatás, részleges vagy teljes kiürítése
Esetleges tömegoszlatást kizárólag a rendőrség hajthat végre, egyes rendbontó
személyek kivezetését a rendezvényről a rendezők is végrehajthatják. Rendbontás esetén
a szervező vagy a helyszínen lévő rendőrségi körzeti megbízott a rendbontás mértékének
arányában intézkedik további rendőri erősítésről.
Egészségvédelem, elsősegélynyújtás, betegszállítás
A rendezvény ideje alatt a mosonmagyaróvári OXY-MOV Bt. orvosi ügyeletet biztosít a
rendezvényen résztvevők ellátására az alábbi módon:
-

11.00 órától 18.00 óráig gyalogőrség vesz részt a rendezvényen
18.00 órától 23.00 óráig egy darab eset kocsi vesz részt a rendezvényen (tekintettel
arra, hogy a rendezvény fő attrakciói (koncertek) ekkor kezdődnek, és ezen
időpontban várható a legtöbb látogató). A mentőautó a rendezvény területén
várakozik, ahonnan gyorsan megközelíthető az ellátás helye. A rendezvény
legtávolabbi pontja 10 percen belül minden esetben elérhető.

A sérülteket a Mentőszolgálat a helyszínen ellátja, súlyosabb esetekben a győri Petz
Aladár kórházba szállítja.
KIÜRÍTÉSI ÉS MENEKÜLÉSI TERV – KONKRÉT MŰVELETI KONCEPCIÓK VESZÉLY
ESETÉN
A terv alapként szolgál a rendezvény területén előfordulható, azt fenyegető bármilyen
civilizációs veszélyek, és elemi csapások következményeinek kezelésére. A kimenekítési
terv célja, hogy a rendezvényen prognosztizálható vészhelyzetekben - együttműködve az
állami és az önkormányzati szervekkel – biztosítható legyen
-

a rendezvény résztvevőinek, látogatóinak élet és egészségvédelme
az anyagi károk kiterjedésének megelőzése, csökkentése
a polgári védelmi szervezetek, biztonsági szolgálat irányítási rendjének és
feladatának megszabása.

A rendezvény operatív irányítására irányító pont kerül kinevezésre. Az irányító pont helye:
a nagyszínpad mögött részen (back stage) elhelyezett lakókocsi illetve polgárőr sátor. Itt
kerül kialakításra:
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-

-

-

rádiókommunikációs irányító központ. A Polgárőrség 10 db adó-vevő rádiót biztosít
a rendezvény idejére, melyek a településen szolgálatot biztosítók részére átadásra
kerülnek. Ezzel hatékonyabbá válik a helyi biztosítási feladatok ellátása.
időjárás előrejelző nyomon követése az Országos Meteorológiai Szolgálat által
biztosított adatok alapján (idokep.hu weboldalon található előrejelzések figyelemmel
kísérése)
szervezői kapcsolattartás

Az irányítási ponton koordináló csoport kerül kialakításra, amelyben a részt vesz:
-

a szervező és az általa megbízott személyek
a rendezvénybiztosítás kivitelezője illetve annak képviselői
a technikai eszközöket (hangosítás, színpad) üzemeltető vállalkozás képviselője

A felelős szervező, a biztosítás vezetője illetve az általuk megbízott személyek a
rendezvény előtti napon, illetve a rendezvény napján szükség szerint áttanulmányozzák a
rendezvény napjára szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető
előrejelzést, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt térbeli és
időbeli alakulásának leírása található. Erről tájékoztatják a szervezésben és a rendezvény
biztosításában résztvevőket, valamint a rendezvénytechnika vezetőjét.
A rendezvény területén a telepített hangosító technika üzemel, így a rendezvény
lebonyolításáért felelős személyek tájékoztatni tudják a rendezvényen tartózkodó
vendégeket, személyeket a kialakult vészhelyzetről.
Vészhelyzet esetén, a rendezvény területén tartózkodó tájékoztatásának mechanizmusa a
következő: figyelmeztetés, utasítás a műsorszóró hangfalak, és hangosítás útján, öt
másodperces megszakításokkal háromszor megismételve hangzik el.
„Figyelem! Figyelem!
A rendezvényt félbeszakítjuk, ………………………………….. okok miatt!
Kérjük, vegyék figyelembe a rendezők kéréseit, utasításait!”
A rendezvény félbeszakítása esetén szükséges további teendők:
-

a színpadi műsort, szórakoztató, bemutató programokat be kell fejezni
amennyiben napnyugta után történik – a rendezvény területén lévő világítótesteket
be kell kapcsolni.
amennyiben a színpad nem kerül áramtalanításra, a színpadon elhelyezett
világítóberendezéseket is be kell kapcsolni.

A rendezvényhez vezető közterületi útvonalak közvilágítással ellátottak.
Amennyiben a rendezvény félbeszakításával egyidejűleg áramszünet is fellép, a
színpadon lévő világítás alkalmas a helyszín bevilágítására és a hangosítás is
működőképes tekintettel arra, hogy a színpadtechnika működtetése aggregátorról történik.
Amennyiben – viharos időjárás esetén – fennáll a villámlás veszélye és a rendezvény
megszakításra kerül, a rendezvény technikai berendezéseit üzemeltető vállalkozás az
aggregátorról működtetett vonalakat áramtalanítja. Ebben az esetben a hangosítás nem
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működik, így a rendezőknek hangos szóval kell a résztvevőket tájékoztatni a szükséges
teendőkről, a menedéket adó területekről.
A rendezvényhelyszín kiürítése esetén a látogatók a kijelölt útvonalakon hagyhatják el a
területet. Ezeket az útvonalakat tájékoztató táblák jelölik. A terület elhagyása az alábbi
útvonalakon lehetséges:
-

a főbejáraton keresztül
az öltöző épülete melletti kapubejárón keresztül
a vendéglátó sátor mögötti ajtón keresztül
a színpadok mögött található bejárón keresztül
bizonyos esetekben (pl. tűzeset) a rendezvényhelyszín a közvetlen
szomszédságában lévő mezőgazdasági művelés alatti lévő területen keresztül is
biztonságosan elhagyható

Kiürítés elrendelése esetén a vendéglátó helyeken az árusítást azonnal be kell fejezni.
Műveleti koncepciók
Szél, szélvihar esetén
45 km/h szélsebesség esetén fokozott figyelemmel kell a rendezvényt biztosítani, és az
időjárás előrejelzés folyamatos figyelése kötelező.
50 km/h szélsebesség esetén amennyiben az 2 percen belül nem csökken, a rendezvényt
félbe kell szakítani, a színpadfedést le kell engedni. A színpadfedés leengedését a
színpadot üzemeltető vállalkozás vezetője rendeli el a szervezővel való egyeztetést
követően.
A rendezvény félbeszakítására az utasítást a szervező képviselője adhatja ki.
Viharos időjárás, zivatar, elemi csapás esetén
A szervező képviselőjének utasítása alapján a biztosításvezető a rendkívüli időjárási
helyzet veszélye esetén az Országos Meteorológiai Szolgálat (idokep.hu weboldalon
található információk) által megerősített előrejelzés alapján elrendeli a rendezvény
megszakítását és szükség esetén végrehajtja a fesztiválterület kiürítését.
Amennyiben fennáll a villámlás veszélye és a rendezvény megszakításra kerül, a
rendezvény technikai berendezéseit üzemeltető vállalkozás köteles a teljes színpad és a
hozzá tartozó technikai berendezések áramtalanítására és a színpadfedés leengedésére.
Ebben az esetben a hangosítás sem működik, így a rendezőknek hangos szóval kell a
résztvevőket tájékoztatni a szükséges teendőkről, a menedéket adó területekről. Ebben az
esetben a színpad 20 méteres körzetében a színpadot és a technikai berendezéseket
üzemeltető vállalkozás személyzetén kívül senki sem tartózkodhat.
Veszélyességi szintek meghatározása
Első szint (sárga): Ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de
potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként
az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb
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kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és
részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.
Második szint (narancs): Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez
vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés
esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre.
Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról.
Harmadik szint (piros): Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is
fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek.
Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját
biztonságunkra. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a legfrissebb hivatalos
meteorológiai információkat. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a
meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.
Narancs riasztás esetén a felelős szervező elrendeli a rendezvény résztvevőinek
tájékoztatását a hangosbemondón keresztül, figyelmeztet az esetlegesen kialakuló
veszélyhelyzetre (felhőszakadás, heves zivatar, széllökés).
Piros riasztás esetén a felelős szervező
 dönt a rendezvény félbeszakításáról
 elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül
(amennyiben ez nem lehetséges, akkor hangos szóval) és figyelmeztet a
veszélyhelyzetre
 elrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének elhagyását,
 tájékoztatja az intézkedésről a társ biztonsági szervezetek képviselőit.
A fesztivál területén és környékén található fedett vendéglátóhelyek, illetve az öltöző
melletti fedett színtér jelenthetnek menedéket.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott figyelmeztetések az alábbiak:
Heves zivatar: a legerősebb széllökések meghaladják a 90 km/h-t ("károkozó szél")
és/vagy a jég átmérője meghaladja a 2 cm-t ("nagyméretű jég").
Első szintű (citromsárga) jelzés: rendszerint rövid életű, izolált heves zivatar várható. Akár
több helyen is kialakulhat intenzívebb zivatartevékenység. Egy-egy helyen a zivatarokat
kísérő várt legerősebb széllökés vagy a jégméret a heves zivatarnak megfelelő
küszöbérték közelében, esetleg kissé e fölött alakulhat, de a heves kategóriának
megfelelő kísérő jelenségek várhatóan csak kis területre és rövid időre korlátozódnak. A
szóban forgó helyzetekben egy adott pont környezetében a zivatarhoz társuló heves
események bekövetkezési kockázata alacsony.
Második szintű (narancssárga színű) jelzés: hosszabb életű, rendszerint jól "szervezett"
heves zivatarok várhatók. Intenzitásuk extrém is lehet, így akár 5 cm-t meghaladó
jégméretet, vagy 120 km/h-t meghaladó széllökést eredményezhetnek. Második szintű
jelzés esetén a várt, heves zivatarok által érintett területi lefedettség nagyobb, mint az első
szintű jelzés esetén, ilyenkor egy adott pont környezetében a bekövetkezési kockázat már
magasabb (közepes) az első szinthez képest.
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Harmadik szintű (piros) jelzés: a várt heves zivatarok jól szervezett, hosszú életű
zivatarrendszert alkotnak, és többfelé eredményezhetnek 90 km/h-t meghaladó
széllökéseket. A legmagasabb fokozatú jelzés esetén a heves zivatarok nagy területen
okozhatnak heves szélrohamokat, így egy adott pont környezetében a bekövetkezési
kockázat magas.
Felhőszakadás: lokálisan, rövid idő alatt (általában 30–60 perc, de akár 2–3 óra is lehet)
25–30 mm-t meghaladó csapadékmennyiség hullik. Intenzív záporok, zivatarok kísérő
jelenségeként rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék (> 25–30 mm) hullhat.
Első szintű (sárga) jelzés: az intenzív záporok, zivatarok kis területre korlátozódva
eredményezhetnek nagy mennyiségű, 25–30 mm-t meghaladó csapadékot. Egy-két
helyen – kisebb körzetekben – kis valószínűséggel 50 mm-t meghaladó csapadék is
hullhat.
Második szintű (narancs) jelzés: A légköri feltételek adottak ahhoz, hogy az előforduló
intenzív záporokhoz, zivatarokhoz kötődően, lokálisan 50 mm-t meghaladó
csapadékmennyiség essen.
Gyakran előfordulhat, hogy a veszélyeztetett terület behatárolására már csak az időjárási
radarok mérései alapján, a csapadék hullásának kezdetén van lehetőség!
Széllökés: a nagyobb területre várhatóan jellemző – nem lokális, az intenzív záporokhoz,
zivatarokhoz nem kapcsolódó – legerősebb széllökésekre, a felszín feletti 10 m-es
magasságra és általában az alacsonyabban fekvő területekre (300–400 m alatti
tengerszint feletti magasságú területekre) vonatkozik.
Első szintű (sárga) veszélyjelzés esetén az érintett területen a várt legerősebb széllökések
meghaladhatják a 70 km/h-t, de egy-egy esetben akár 90 km/h körüli értéket is elérheti.
Második szintű (narancs) veszélyjelzés esetén a legerősebb széllökések
meghaladhatják a 90 km/h-t, de néhol akár a 110 km/h körüli értéket is elérhetik.

már

A harmadik szintű (piros) veszélyjelzés esetén, nagy területen 110 km/h feletti széllökések
várhatóak.
Földrengés esetén a szervező képviselőjének utasítása alapján a biztosításvezető
elrendeli a rendezvény teljes terület kiürítését.
Baleset esetén
Amennyiben a sérülés a fesztivál területén történt, akkor a biztosításvezető vagy bármely
szervező értesíti a helyszínen tartózkodó mentőszolgálat tagjait. A mentőszolgálat tagjai
súlyos esetben a helyszínen látják el a sérülteket, szükség esetén az elsősegélynyújtó
helyre szállítják a beteg/sérült személyt.
Amennyiben a helyszíni ellátás nem elégséges, akkor a győri kórházba szállítják a
sérült/beteg embert. A sérült/beteg ember ellátása ideje alatt a rendezvénybiztosítás
vezetője intézkedik arról, hogy a rendezők biztosítsák a mentőszolgálat munkájának
ellátását és tartsák távol a tömeget a helyszíntől.
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Tűz esetén
A szervező, biztosításvezető, vagy a tűzet jelző személy értesíti a tűzoltóságot és szükség
esetén a rendezők segítségével végrehajtja a kiürítést a helyszínen lévő vezető utasításai
alapján.
A szervezők feladatai:
A tűzjelzést követően a rendezők kíséreljék meg a keletkezett tűz oltását - ehhez
felhasználhatóak a kihelyezett kézi tűzoltó készülékek, illetve a helyszínen lévő tűzoltó
jármű.
A terület kiürítésének elrendelése esetén:
-

Kezdjék meg a terület pánikmentes kiürítését, akadályozzák meg a tűz
továbbterjedését (pl.: éghető anyagok eltávolításával), biztosítsák a tűzoltók
akadálymentes helyszínre jutását.

-

Amennyiben az erősítők működnek, a mikrofonba be kell mondani, hogy pánik és
dulakodás nélkül mindenki hagyja el a helyszínt. Ilyenkor a helyszín elhagyására
alkalmasak a terület közvetlen szomszédságában lévő mezőgazdasági művelés
alatt lévő területek is.

-

Ha a hangosbemondó nem működik, hangos szóval tájékoztatni kell a résztvevőket,
hogy a lehető legrövidebb időn belül, fegyelmezetten távozzanak a rendezvény
területéről.

A résztvevők távozása után a rendezők vizsgálják át a tűztől közvetlenül nem
veszélyeztetett területet átvizsgálását az esetlegesen bent maradókat keresve. A tűzeset
helyszínét, helyszíneit a tűzvizsgálatra illetékes hivatásos tűzoltóság, és a rendőrség
kiérkezéséig, vagy a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul kell hagyni, a
helyszínt biztosítani kell.
A biztosításban résztvevők, és a rendezők a tűzoltóság megérkezéséig is kísérelje meg a
tűz oltását a rendelkezésre álló eszközökkel.
A kiérkező tűzoltó egység parancsnokát a felelős szervező és a biztosítás vezetője
tájékoztatja az eddig tett intézkedésekről. A parancsnok innentől a tűzoltás vezetését
átveszi. Ezek után az utasításait maradéktalanul végre kell hajtani. A tűzoltás vezetője,
parancsnoka a feladatának ellátásához minden szükséges intézkedést megtehet a
vonatkozó jogszabályok értelmében.
A tűzoltás vezetője, parancsnoka a kárterületet zárt területté nyilváníthatja. A zárt területen
minden tevékenységet, vagy mozgást korlátozhat, megtilthat, továbbá elrendelheti az
illetéktelen személyek eltávolítását, a terület kiürítését. A tűzoltóság felhívására a
tűzoltásban való közreműködés, a tűzterjedés megakadályozása, életmentés, kiürítés,
anyagmentés érdekében köteles mindenki a tűzoltást vezető intézkedéseit maradéktalanul
végrehajtani, a szükséges felvilágosítást megadni.
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A rendezvény területére beviteli tilalom alá eső dolgok
A rendezvény területére tilos bevinni:
-

-

közbiztonságra különösen veszélyes eszközt
az olyan eszközt, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt
megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat)
az olyan eszközt, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot
előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló)
az olyan eszközt, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére
szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó
szerkezetek)
lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert,
pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószert
kábító- vagy kábító hatású szert,

A talált tárgyak kezelése
A rendezvény helyszínén talált tárgyat a biztonsági szolgálat vagy a szervező a találótól
átveszi, őrzi, illetve a továbbiakban a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló
18/1960. (IV. 13.) Kormányrendeletben foglaltak szerint jár el. Őrzés helye: a rendezvény
irányítási pontja.
A talált dolgot a biztonsági szolgálat a helyszínen a tulajdonosnak kiszolgáltatja, ha hitelt
érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi.
A fiatalkorúak vendéglátóhelyen történő kiszolgálása
A fiatalkorú vendégeket a vendéglátóhelyeken szeszes itallal kiszolgálni tilos!
További elérhetőségek veszélyhelyzet esetén:
Területileg illetékes rendőrkapitányság: Győr, Zrínyi u. 54. tel.: 06-96-317-035
Területileg illetékes tűzoltóság: Győr, Munkácsy M. u. 4., tel.: 06-96-315-120
Területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Győr, Munkácsy M. u. 4., tel.: 0696-529-530
Területileg illetékes mentőszolgálat: Győr Mentőállomás, Győr Tarcsay V. u. 11., tel.:
06-96-312-200
Ezen kívül sürgős esetben hívható telefonszámok:
- 105 (Tűzoltóság)
- 107 (Rendőrség)
- 104 (Mentők)
- 112 (Egységes európai segélyhívó szám)
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