VIDOR FESZTIVÁL 2014
SZABADTÉRI SZÍNPAD
KOSSUTH TÉR
BIZTONSÁGI TERV

1. Általános leírás:
1.1. A tömegrendezvény megnevezése, helye, időpontja, rövid tartalmi ismertetése,
leírása:
VIDOR Fesztivál, a Vidámság és Derű Országos seregszemléje idén 13. alkalommal kerül
megrendezése 2014. augusztus 29. és szeptember 6. között. A Kossuth téren az augusztus 29.szeptember 06. közötti időszak minden délutánján, 15 órától akrobaták, ugrókötelesek,
pantomimesek, zsonglőrök, valamint utcazenészek szórakoztatják a közönséget, amely nem
éri el egy időben az 600 főt. A népi és világzenei nagykoncertek 19 órától 20.30 óráig
tartanak, itt a nézők száma nem haladja meg az 1200 főt, melyet 20.30. órától 22.00. óráig
szabadtéri filmvetítés követ.
Hűvös, esős nap, napok esetén a 19 órától tartandó nagykoncertek és a filmvetítés a
Kodály Zoltán Zeneiskolában kerülnek megrendezésre.
A rendezvény helyszínén a nézőközönséggel kapcsolatos teendők ellátása a rendőrség és
a polgárőrség feladatköre.
1.2. A rendezvényért felelős szervezőjének neve, elérhetősége:
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.
dr. Tasnádi Csaba ügyvezető
Tel.: 30/218-2262
1.3. A rendezvényen vagyon védelmi szolgáltatást ellátó szervezet vagy személy neve,
elérhetősége:
DOMINANT STAFF KFT. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15., Tel.: 42/312-237)
Debróczki Tibor ügyvezető Tel.: 20/346-3646
1.4. Felelősség vállalási nyilatkozat
Dr. Tasnádi Csaba és Debróczki Tibor kijelentjük, hogy a biztonsági tervben foglaltakért
felelősséget vállalunk, az abban foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk, melyet
aláírásunkkal ismerünk el.

..............................................

.........................................

1.5. A rendezvény irányításának, felügyeletének, biztosításának rendje, a biztosítást
végzők feladatai, együttműködésük
A rendezvény tartásának feltétele, a szükséges szakhatósági engedélyek megléte. Tudomásul
veszem, és nyilatkozom, hogy a szakhatósági engedélyek nélkül zenés, táncos rendezvény
tartására nem kerül sor. A szakhatósági engedélyek, a biztonsági terv mellékletét képezik.
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Nyíregyháza Kossuth téren felállított szabadtéri színpadon, a Vidor Kertben, a Véső utcában a
Korzó Üzletház mögött, valamint a Kossuth Téren a szökőkút mellett a templomnál végzi. A
rendezvényhez szükséges technikai felszerelések és padok, sátrak őrzés- védelmi feladatainak
ellátása.

Feladatmegoszlások – feladat meghatározások: mellékelt helyszínrajzon megjelölve
1. számú szolgálati hely:

Nagyszínpad

(6 fő)

2. számú szolgálati hely:

Mozgó járőr

(4 fő)

3. számú szolgálati hely:

Vidorkert

(1 fő)

Szökőkút mellett a templomnál

(1 fő)

4.

számú szolgálati hely:

Vidor Kert: 1fő A rendezvény ideje alatt határozott megjelenéssel/intézkedéssel
megakadályoznak minden olyan cselekményt, mely rendbontást, pánikot, tömeghisztériát
okozna. Vészhelyzet esetén a zeneszolgáltatás leállítása,a terület kiürítése.
Nagyszínpad 6 fő Az előadás zavartalan lebonyolításának elősegítése, a színpad területre
idegen személyek bejutásának megakadályozása. Vészhelyzet esetén a fellépők biztonságos
helyre juttatása,szükség esetén az elektromos főkapcsoló lekapcsolása.
Járőr: 4fő A rendezvény ideje alatt határozott megjelenéssel/intézkedéssel megakadályoznak
minden olyan cselekményt, mely rendbontást, pánikot, tömeghisztériát okozna. Szükség
esetén intézkednek a rendőrség (telefon 107), mentőszolgálat (telefon 104) vagy tűzoltóság
(telefon 105) értesítésére/riasztására. A biztonsági szolgálat tagjai, irányításukkal segítik a
rendezvényen résztvevőket a rendezvény területéről való biztonságos kijutásban, valamint a
kiürítés ideje alatt folyamatosan figyelik a távozó tömeget. A legnagyobb figyelemmel arra,
hogy nincs e olyan személy a tömegben (idős ember, gyermek, mozgássérült, földre került
személy, stb.) aki segítségre szorul.

Szökőkút mellett a templomnál: 1fő A fellépők számára lekordonozott parkolók folyamatos
őrzése. Vészhelyzet esetén a kiérkező hatóságok útbaigazítása.

KIEMELT FELADAT MINDENKI SZÁMÁRA:
MEGAKADÁLYOZNI:
 Bármely vagyon, vagy élet elleni bűncselekményt
 Szándékos rongálást
 Lopást
 Garázdaságot
 Verekedést
A FENTEBB LEÍRT CSELEKMÉNYEK ESETLEGES BEKÖVETKEZTEKOR:
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Észlelés, vagy tetten érés esetén, az elkövető visszatartása, és a váltásvezető
értesítése!
Azonnali életmentés, elsősegélynyújtás, kármentés
A helyszín biztosítása
A hatóságok munkájának segítése

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁS
–

Személysérülés, vagy baleset esetleges bekövetkeztekor a mentőket értesíteni, szükség
esetén a beteghez, sérülthöz kísérni, odajutását segíteni!
– Tűz észlelése esetén a teendők:
- értesíteni a váltásvezetőt
- haladéktalanul megkezdeni az élet, és vagyonmentést
- megkezdeni a tűzoltást
- biztosítani a helyszínt
- segíteni a kiérkező hatóság munkáját
–

EGYÉB KÉRDÉSEKBEN:
Biztonsági szolgálatvezető értesítése, szóban vagy mobiltelefonon!
-SPECIÁLIS INFORMÁCIÓ:
Jól ismert bevált helyszín! A közönség különösen érzékeny a felesleges
rendszabályozásra, túlzottan élnek, olykor visszaélnek jogaikkal! Intézkedéseket mindig
körültekintően, jogszerűen, udvariasan végrehajtani.
Megkezdett intézkedést félbe hagyni Tilos!

1.6. A rendezvény kezdése elhalasztásának, menet közbeni leállításának módja, felelősei
Rendkívüli időjárás következtében épület rész(ek), terület sérülése.






Feladat: A veszélyeztetett területről a személyek kimenekítése, és biztonságos
helyiségbe elhelyezése, elsősegélynyújtás. A helyzet értékelése alapján a rendőrség,
tűzoltóság, mentő szolgálat riasztása.
A rendezvény leállításért felelős személy: Borbély Ferenc:70/377 8118, Áts Zoltán:
20/460 9332
A rendkívüli időjárás bekövetkezte esetén a részvevőket a Polgármesteri hivatalban,
Korzó üzletházban, Kodály Zoltán Zeneiskolában fedett helyre menekítjük.
A rendezvényt ilyen esetben azonnal felfüggesztjük, a közönséget hangosbemondóban
tájékoztatjuk, a színpadfedést biztonságos szintre eresztjük.
A nézők tájékoztatása: napi szinten a technikai személyzet 11:00-tól az előadások
végéig hangtechnikai ügyeletet ad. A hangtechnikai pultban külön erre a célra, a
rendezvény megszakítására lehetőséget adó mikrofon kerül telepítésre, illetőleg
áramszünet esetén kézi tölcséres mikrofonnal kívánjuk a nézőközönséget tájékoztatni.
A közönség hangos bemondón történő tájékoztatásra, a kiürítés elrendelése esetén is:
Borbély Ferenc és Áts Zoltán köteles, és jogosult.
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Tűzeset bekövetkezése.
 Feladat: A területen tartózkodó vendégek azonnali kimenekítése a kijelölt
útvonalakon, a készenlétben tartott tűzoltó felszereléssel a tűzoltás megkezdése, a
tűzoltóság értesítése mellett, szükség esetén a mentőszolgálat és rendőrség riasztása.
Közművek kikapcsolása. Készülék elhelyezése: a színpadon 3 db tűzoltó készülék.
Bombariadó
 Feladat: A teljes terület azonnali kiürítése, a kijelölt menekülési útvonalon. A
rendőrség, tűzoltóság azonnali-, illetve mentőszolgálat szükség szerinti riasztása
Riasztás rendje:

dr. Tasnádi Csaba igazgató-főrendező
Tel.: 30/218-2262
A biztonsági szolg. helyi vezetője:
név: Szepesi Zsolt szakmai igazgató
Tel: 20/5473200

Esti, hétvégi orvosi
ügyelet
42/ 402-377
Nyháza, Szent István
út 70.

...

Közönség: Figyelem! Figyelem! Megkérünk
minden kedves vendéget, hogy hagyja el a
nézőteret, pl. „a rendkívüli időjárásra való
tekintettel a Polgármesteri Hivatal, Kodály
Zoltán Zeneiskola, Korzó Üzletházban fedett
helyre tudnak vonulni. A biztonsági
személyzet utasítását tartsák be.

Sz-Sz-B MRFK
ügyelet 107 vagy
112

Nyíregyházi
Tűzoltóság
105
42/404-444
Nyháza, Erdő sor 5.

Mentőszolgálat
104
42/465-643
Nyháza, Szent István
út 70

Közönség tájékoztató szövegek – magyarul, angolul
„A” Közlemény
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az eseményt műszaki okokból meg kell szakítanunk. A hiba
elhárítása után további információval szolgálunk Önöknek.
„B” Közlemény
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, de az esemény helyszínét ki kell ürítenünk.
Kérjük Önöket, mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon.
A személyes tárgyaikat kérjük, vigyék magukkal, és kövessék a biztonsági szolgálat
utasításait.
„C” Közlemény
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérjük, őrizzék meg nyugalmukat. A biztonsági szolgálat kezeli a
helyzetet. Kérjük Önöket, kövessék a biztonsági szolgálat utasításait és mielőbb hagyják el a
rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon keresztül.
„A”
Ladies and Gentlemen, the event has to be discontinued due to technical reasons. After
solving the problem we will inform you.
„B”
Ladies and Gentlemen, I regret to inform you that the event location should be emptied.
Please, leave the event location as soon as possible in the shortest route. Take your personal
belongings, and follow the instructions of the security service.
„C”
Ladies and Gentlemen, please keep calm. The security service handles the situation. Please,
follow the instructions of the security services and leave the event location in the shortest
route as soon as possible.
A vendégek riasztása, a zenét szolgáltató hangosbemondón, mikrofonon keresztül történik.
A biztonsági szolgálat riasztása a kezelésükben lévő kézi rádión és mobiltelefonon történik.
A riasztást vevő biztonsági őr, köteles visszajelzéssel nyugtázni a vett adást!
A kiürítés végrehajtását, a biztonsági szolgálat helyi vezetője a rendezvény felelőssel
közösen segíti/felügyeli. A rendezvény kiürítésért vagy annak leállításáért, felelős
személyek nem hagyhatják figyelmen kívül a biztonsági szolgálat helyi vezetőjének
javaslatát.
Megjegyzés: helyi polgárőrség, külön megállapodás alapján segítséget nyújt, egy esetleges
esemény kezelésében.
Módja: a színpadon elhelyezett hangosításon, mikrofonon keresztül.
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1.8. A rendezvény leállítása
Amennyiben olyan esemény/körülmény merül fel, mely a rendezvényen tartózkodók életét,
testi épségét veszélyezteti mérlegelés nélkül dönteni kell a rendezvény leállításáról, a
vendégek kimenekítéséről, a szükséges szervek riasztásáról.
Rendezvény leállítására jogosult:
- a rendezvény felelős, Borbély Ferenc, Áts Zoltán
A rendezvény megszakítása/leállítása előtt, a felsoroltak kötelesek egymást, és az
egészségügyi – elsősegélyt nyújtó - személyzetet tájékoztatni!
A vendégek tájékoztatását minden esetben előzze meg a biztonsági személyzet értesítése,
az esetleges pánik helyzet kezelése érdekében!
A színpad teljes vész áramtalanítása a Budapest Bank felől lévő fix kihelyezett
kapcsolószekrényben lehetséges.
2. Benyújtandó tervek:
2.1. Biztonsági és helyszíni közlekedési terv
Biztosítást végzők alapvető feladatai:


A rendezvény megkezdése előtt legalább 60 perccel kötelesek megjelenni a
helyszínen.



Kötelesek áttanulmányozni/megismerni a biztonsági tervet, a tűzvédelmi szabályzatot,
a tűzriadó tervet, kiemelten a kiürítés mentési útvonalra.



Megismerik

a

tűzjelzésre

és

tűzoltásra

szolgáló

felszerelések

helyét,

alkalmazhatóságát, az elsősegélynyújtó helyet.


Egyeztetik a felállítási helyeket, vészhelyzet esetére vonatkozó cselekvési feladatokat,
irányítási pontokat.



Egyeztetik a rendezvény menet közbeni leállítására vonatkozó jogosultságokat, ki-,
mikor-, miért állíthatja le a rendezvényt.



Egyeztetik az egymásközti kommunikáció módját,



A rendezvény ideje alatt a deviáns magatartást tanúsító személyek kiszűrése, kezelése,
a szükséges intézkedések megtétele.



Egy esetleges kiürítés esetén, segítik a kimenekítést.



A rendezvény ideje alatt határozott megjelenéssel/intézkedéssel megakadályoznak
minden olyan cselekményt, mely rendbontást, pánikot, tömeghisztériát okozna.
Szükség esetén intézkednek a rendőrség (telefon 107), mentőszolgálat (telefon 104)
vagy tűzoltóság (telefon 105) értesítésére/riasztására.



Biztosítják a házirend betartását.
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A rendezvény végeztével, - az utolsó vendég távozása után – a rendezvény felelősével
közösen átvizsgálják a teret.

Az alapfeladatok ellátását a 1. számú mellékletben, a helyszínrajzon feltüntetett területen
látják el /a Kossuth tér Budapest Bank és Római katolikus templom közötti tér részen. A helyi
közlekedési tervet kiegészíti a 2.3 pontban foglalt tömegközlekedési terv.
2.2. Egészségügyi terv
Egészségügyi terv:
A rendezvény ideje alatt, rosszullét, elsősegélynyújtás stb. feladatok ellátását szerződéses
keretek között az HEMOMEDIK KFT. / 4251 Hajdúsámson, Radnóti u 40. Dr. Csató Gábor
+3670 374 8485/ eset kocsi és megfelelő szakképzett egészségügyi végzettségű személyzet
helyszínen való tartásával biztosítja. Szükség esetén, az orvosi ügyelet riasztására intézkedés
történik.
2.3. Tömegközlekedési terv
A Kossuth teret határoló utcákon az alábbi helyi járat közlekedik:




Vay Ádám krt. (Műv. Ház) Autóbuszok: 2, 2Y, 4, 4Y, 5, 7, 9Y, 11, 13, 15, 17, 18,
23, H-32
Hunyadi út (Rendőrség)
Autóbuszok: 2, 2Y, 4, 4Y, 5, 7, 9Y, 13, 15, 18, 23, H-32
Luther utca - Bocskai utca Autóbuszok: 7, 11

2.4. Híradás, kapcsolattartás:
- személyes kapcsolat
- mobiltelefonos kapcsolat
- biztonsági személyzet egymás között, rádiókapcsolat, mobil kapcsolat
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2.5. Rendezvény forgatókönyv
Péntek
Szombat
aug.29.
aug. 30.
18:30
Megnyitó

Vasárnap
aug. 31.

19:00 – 20:10 19:00 – 20:30
Fonó zenekar

19:15 –
20:30

Kerekes
Band

Hétfő
szept. 1.

Kedd
szept. 2.

Szerda
szept. 3.

Csütörtök
szept. 4.

19:00 – 20:30

19:00 – 20:30

19:00 – 20:30

19:00 –
20:10

Malek Andrea
és a Balogh
Kálmán Gipsy
Cimbalom Band

Söndörgő

Folkfusion
Palya Bea

Rév
külföldi

külföldi

külföldi

22:00

20:30

20:30

20:30

20:30

Argo 2
werkfilm
+ közönségtalálkozó

COMING
OUT

COUCH SURF

FEKETE
LEVES

MEGDÖNTENI
HAJNAL
TÍMEÁT!

KORZÓ SZÍNPAD

16:00-17:00

17:30-18:30

Szombat
aug. 30.

Vasárnap
aug. 31.

BÍRÓ ESZTER ÉS ZENEKARA

ESZTER-LÁNC MESEZENEKAR

GÓBÉ ZENEKAR

TOKOS ZENEKAR

Péntek
szept. 5.

szombat
szept. 6.

19:00 – 20:10 19:00 – 20:10
Meszecsinka
Vendég: Roza
Bancheva
(Bulgária) és
Alexei
Liszicski
(Bulgária)
külföldi

Mystical
Plants

külföldi

2.6/. A kiürítés:
Környezet kiürítése: A vendégek nagy része gyalogosan vagy saját gépkocsival érkezik,
távozást önállóan hajtják végre. Szükség esetén, autóbusz igénybevételére a
rendezvényfelelős intézkedik.
Melléklet:
 Kossuth tér helyszínrajza
Ezen biztonsági terv visszavonásig érvényes.
Nyíregyháza, 2014. június 26.

