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Biztonsági,- menekítési és kiürítési terv 
 a Debrecziner Gourmet Fesztivál rendezvényre 

Debrecen, 2017. június 23-24-25.  
Nagyerdő, Békás-tó 

Figyelemmel: 

- a 2005. évi CXXXIII. Törvényre, a személy- és vagyonvédelemről valamint a 

magánnyomozó tevékenységről szóló 

- és a 175/2003 (X. 28.) kormányrendeletre, a közbiztonságra különösen veszélyes 

eszközökről. 

- 23/2011 (III.08.) számú Kormányrendeletre ( a zenés, táncos rendezvények 

működésének biztonságosabbá tételéről) 

- 54/2014 (XII.5.) BM rendeletre (OTSZ)  

-1999. évi XLII. Törvényre (a nemdohányzók védelméről, 2012.01.01 után 
módosított) 

Kijelentem, hogy az ügyben elfogult nem vagyok, a biztonsági tervet a vonatkozó 

jogszabályoknak és szakmai ajánlásoknak a figyelembevételével készítettem el. 

Debrecen, 2017.06.09. 

Madácsi István 
műveleti igazgató 
Pannon Guard Zrt. 

A biztonsági terv célja: 

A rendezvényekre kilátogatók személy-és vagyonbiztonságának megteremtése valamint a 
rendezvény programszerű lebonyolítása. Ehhez elengedhetetlen a biztosítás időszakában 
minden, a területen bekövetkező rendkívüli eseményről az információ megszerzése, értékelése 
és a szükséges intézkedések, reagálások megtétele. 
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Lehetséges kockázati tényezők:  

• közveszéllyel való fenyegetések 
• közterületi jogsértések 
• kedvezőtlen tömeghatások 
• időjárási viszonyok 
• kommunikációs és információs zavarok 
• sérülések, balesetek 
• tűzesetek. 

1. A programsorozat szervezője: 

KARSOL Gasztronómia Kft. 

Szervező képviselője:  Szilágyi Ágnes 

2. A rendezvény biztosítója: 

Pannon Guard Biztonsági Szolgálat Zrt. 

4026 Debrecen, Hatvan u. 39 

A rendezvény biztosításának felelőse: Madácsi István műveleti igazgató 

Telefonszám: +36 30/ 95-50-795 

A rendezvénysorozat helyszíne:  

Debrecen, Békás-tó területén kordonnal elzárt kb. 13.000 nm-es terület. A rendezvényt 
egyidejűleg max. 1400 fő érdeklődő látogathatja, illetve tartózkodhat a területen. Belépés csak 
előzetes regisztrációval és belépődíj ellenében. A területen egy beléptető kapu lesz kialakítva, 
mely max. 1440 fő kiürítését teszi lehetővé a területről és ezáltal kontrollálható a bent 
tartózkodók létszáma. A be- és kiléptető kapu a tó nyugati oldalán a szabadtéri színpadhoz 
vezető út elágazásánál lesz kialakítva.  

Programterv: 
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2017. június 23. péntek  

- Bepakolás, előkészületek 

2017. június 24. szombat  11:30-01:00 

- Gasztronómiai fesztivál programokkal 

2017. június 25. vasárnap  11:30-20:00 

4. A személy és vagyonvédelmi feladatok ellátása:  

A helyszín bejárás és a feladategyeztetés után  

- a rendezvénybiztosítási feladatokat 8 fővel 

- a felügyeleti biztosítást 2 fővel tervezem végrehajtani.  

Feladatmegoszlások – feladat meghatározások: 

1. számú szolgálati hely:   - 2 fő - A színpad, ’’technikai terület” felügyelete. 

2. számú szolgálati hely:  - 2 fő – I. számú beléptető kapu   

3. számú szolgálati hely:   - 2 fő – II. számú beléptető kapu  

4. számú szolgálati hely:   - 2 fő – mozgó járőr és tartalék 

Feladatuk a meghatározott szolgálati helyeken az általános személy-és vagyonvédelem valamint 

a rendezvény zavartalan és programszerű lebonyolításának biztosítása. A kapcsolattartás 

közöttük rádión valamint mobiltelefonon keresztül történik.  

A KIÜRÍTÉSI, MENEKÍTÉSI TERV 

A rendezvénynek az OTSZ 6.§ 19. pontja szerint meghatározott kiürítési tervét (a kiürítés 

számítást és az alaprajzon feltüntetett menekülési útvonalakat) a biztonsági tervhez mellékelt 

tűzvédelmi előírás tartalmazza. 

A riasztás rendje: 
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A rendezvény biztonságos lebonyolítását akadályozó, veszélyeztető tényezők és 

veszélyhelyzetek estén, az azt észlelő rendezvénybiztosító értesíti a helyszíni 

szolgálatirányítót és a rendezvény szervezőjét, akik közösen döntenek a szükséges 

intézkedések megtételéről. 

A rendkívüli esemény bekövetkezésekor a követendő magatartást hangosbemondó 

segítségével is közvetítik a vendégek felé. 

A rendezvény területén tartózkodók riasztásának módja: 

A rendezvény területén tartózkodók riasztását a rendezvény-technikaihangosító berendezés 

alkalmazásával a rendezvényfelelős szervezője rendeli el.  

A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén:  

− a rendezvényt, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást és minden egyéb kísérő programot 

azonnal be kell fejezni, 

− a hangosítást biztosító hangstúdión keresztül és kézi hangosbeszélő segítségével a 

jelenlévőket a felelős szervező vagy megbízottja értesíti az alábbi MINTA szerint  

„FIGYELEM! 

FELKÉRJÜK A RENDEZVÉNYEN TARTÓZKODÓ SZEMÉLYEKET, HOGY BIZTONSÁGI 

OKOKBÓL A SZEMÉLYES TÁRGYAIKAT MAGUKHOZ VÉVE, A TERÜLETET A 

LEGKÖZELEBBI KIJÁRATOKON KERESZTÜL HAGYJÁK EL.” 

A felhívás szövegét a rendezvény szervezője a veszély jellegére, helyére, bekövetkezési 

valószínűségére módosíthatja, és azt ismételheti is. A felhívást a kézi hangosító eszközök 

alkalmazásával a biztonsági szolgálat szükség esetén folyamatosan ismétli. 

A biztonsági szolgálat feladatai rendkívüli esemény bekövetkezésekor: 

− irányítsa a közönséget a kijelölt kiürítési útvonalakra, segítse elő a veszélyeztetett terület 

mielőbbi, biztonságos elhagyását, 

− vegyen részt az életmentésben, 

− a közönség eltávozását követően lehetőség szerint ellenőrizze a területet, a területen lévő 

építményeket, hogy mindenki időben elhagyta-e a helyszínt. Az esetlegesen még ott 
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tartózkodókat hangos felszólítással figyelmeztesse a veszélyre, az eltávozási 

kötelezettségére, 

− ellenőrizze, hogy tűzveszélyt okozó körülmény a helyszínen nem maradt, 

− jegyezze fel azok nevét, címét, akik a terület elhagyása közben megsérültek, és azokét, 

akiket társaik nem találnak,  

− biztosítsa az életmentésre, tűz oltására, egyéb veszélyhelyzet elhárítására, az anyagi javak 

mentésére érkező beavatkozó egységek felvonulását, tevékenységét,  

− a kiürítést követően – amennyiben lehetséges – a szervező, illetve a mentés irányítója 

(tűzoltás vezető) engedélyével folytassa a területen maradt vagyontárgyak őrzését. 

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor (rendzavarás, természeti csapás, tűz, műszaki hiba, 

közveszéllyel fenyegetés, stb.) megkezdi a terület teljes, vagy részleges kiürítését a 

jóváhagyott Tűzriadó terv alapján az ellenőrzött és kialakított menekítési útvonalakon. 

Lokális rendzavarás esetén, a részleges kiürítést - mérlegelés, és arányosság figyelembe 

vételével – megfelelő erőkoncentrálás és előkészítés után lehet csak kezdeményezni, 

végrehajtani. 

A tömegkezelési feladatok végrehajtása során fokozott figyelmet kell fordítani a személyekkel, 

csoportokkal szemben történő jogszerű, szakszerű a szükségesség, az arányosság, és a 

fokozatosság elvét betartó, de ugyanakkor határozott és hatékony fellépésre.  

A terület kiürítése során végrehajtandó általános feladatok: 

− Gondoskodni kell, hogy a rendezvényen használt hangosítás szüneteljen, illetve ezen 

keresztül tájékoztatást kell nyújtani a bevezetett intézkedésekről, annak okáról, és a 

lehetséges távozási útirányokról.  

− Amennyiben az előzőekben említett hangosítás nem vehető igénybe, úgy a 

„hangosbeszélő” készüléket kell igénybe venni.  

− Segíteni kell a résztvevők távozását a rendezvény helyszínéről, illetve – szükség esetén – 

közre kell működni a személyek és anyagi javak mentésében.  

− Elsődleges feladata az élet és egészség mentés. 
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− Mindent elkövet a pánikhelyzet elkerülésére, a szervezet szakszerű tevékenység 

koordinálására. 

− Különös figyelmet fordít a sérülést szenvedettekre, valamint a gyerekek, a nők 

valamint a gyengébb fizikumúak segítésére. 

− Mindent megtesz a vagyonmentés érdekében és a további károk elkerüléséért. 

− A hatóságok lehetőség szerint mihamarabbi értesítése. 

A feladatok és felelősök meghatározása: 

A biztonsági szolgálat feladata a meghatározott szolgálati helyeken az általános személy-és 

vagyonvédelmi feladatok ellátása valamint a rendezvény zavartalan és programszerű 

lebonyolítása. 

A kapcsolattartás közöttük rádión és mobiltelefonon keresztül történik. 

6. A rendezvény egészségügyi biztosítását a szervezők megbízásából a Hemomedik Kft. 

látja el.  

7. A rendezvény általános illetve felügyeleti biztosítását a Debreceni Rendőrkapitányság 

szolgálatban lévő állománya végzi.  

8. A rendezvény általános tűzvédelmi biztosítását a Biztonsági szolgálat látja el. Szükség 

esetén – értesítésen keresztül – a Debreceni Tűzoltóság. 

9. A rendezvény idejére vonatkozó időjárási adatokat a rendezvény szervezője szerzi be, és 

az ezzel kapcsolatos információit a rendezvény biztosítás helyszíni irányítójával megosztja. 

  

Melléklet: 

- A helyszín alaprajza a programtervnek megfelelően, és a kiürítési, menekítési terv. 
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Debrecen, 2017. július 09. 

Madácsi István 

             műveleti igazgató 

        Pannon Guard Zrt. 

Debrecziner Gourmet Fesztivál 
2017. június 23-25. 
Debrecen, Békás- tó 

Menekülési irány:  
Tűzoltó felvonulási út:  
Gépjármű fecskendő:  
Oltóvíz vételi lehetőség: 
Tűzoltókészülék: 
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