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A rendezvény megnevezése: Zenés, táncos szórakoztató rendezvény(koncertek)

A rendezvény helyszíne:

Roncsbár – Koncert terem
4024, Debrecen, Csapó u. 27.

A rendezvény ideje:

www.roncsbar.hu weboldalon meghatározott
koncert programok szerint

Befogadóképesség:

max. 387 fő

A rendező szerv megnevezése: Romkocsma Kft
4030, Debrecen, Balogh M. u. 6/a.

Képviselő:

Bernáth Csaba: 06- 30/976-9211

A rendezvény biztonsági és kiürítési terv
készítője:

Kálló Csaba ( 06-30/232-1824)

beosztása: Kálló Guard Team Kft ügyvezető igazgató

Rendezvénybiztosítást végző cég: Kálló Guard Team Kft
Címe:

4030, Debrecen, Gizella u. 4/b.

Képviselője:

Kálló Csaba
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Egészségügyi biztosítás: Az iroda épületben elsősegélynyújtó láda van
elhelyezve, ahol szükség esetén a sérüléseket a helyszínen ellátják.
Egészségügyi kockázatot a tánctéren való elcsúszás jelent.
Elhelyezkedése: a koncert terem mögött, megközelíthető az udvaron keresztül
ill. a koncert teremmel összekötött folyosón.
Mentőszolgálat: 104 vagy 06-52/411-330
Vendégek lehetséges érkezési módja: egyénileg és csoportosan. A helyszín
megközelítése szilárd burkolatú úton lehetséges a Csapó u. és a Burgundia u.
felől, a gépjárművek parkolási lehetősége a Csapó utcán található parkolókban,
illetve a környező utcák parkolóiban lehetséges.
A kapott tájékoztatás alapján várható vendégszám max. napi 387 fő.
Kiadható jegyek száma: max. 387 db, amelyet a biztonsági szolgálat manuális
kézi számlálóval ellenőriz.
A rendezvény lehet ingyenes vagy belépőjegyes, a kibocsátott jegyek
sorszámozottak és számozottak, amelyeket számozott karszalagra cserélnek be,
a megsérült karszalagot a rendezők eltávolítják és érvényes belépőjegy
felmutatásával kicserélik. A fiatalkorú vendégek csuklójára megkülönböztető
színű karszalag kerül, a fogyasztóvédelemről szóló törvény értelmében, mivel az
Roncsbár területén szeszesital kiszolgálás történik.
Biztonsági terv elkészítésénél felhasznált előírások:
- a 2005.évi CXXXIII. vagyonvédelmi törvény
- a 175/2003. ( X.28.) kormányrendelet 4.§ 1. ill. 3. bekezdés a
rendezvényre be nem vihető eszközökről
- 23/2011(3.8.) kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények
biztosításáról
- 1999.évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről (2012.01.01. után
módosított )
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- 1997. évi CLV.tv. IV/A fejezete (a fogyasztóvédelemről szóló törvény )
A rendezvény helyszín ellenőrzése:
A biztonsági szolgálat 20.00-kor érkezik a koncert teremhez. A rendezvény
megnyitását megelőzően ellenőrzi a helyszínt. Megvizsgálja a helyiségeket,
színpadot, vészkijáratokat és a berendezések épségét, a tűzoltó készülék
meglétét. Az ellenőrzés után nyitható csak meg a bejárat, abban az esetben, ha
mindent rendben találtak és a bent tartózkodó személyzet is rendelkezik a
megfelelő belépési jogosultsággal. A rendezvényen tartózkodó dolgozói- és
biztonsági személyzetnek rendelkeznie kell az épület kiürítési-és biztonsági
tervének, illetve a menekülési útvonalaknak az ismeretével, valamint
munkavédelmi- tűzvédelmi oktatásban kell részesülniük.
A rendezvény helyszínére való belépés rendje:
A beléptetés a koncert terem bejáratánál kijelölt beléptetési ponton történik, a
biztonsági személyzet létszáma állandó 5 fő. A biztonsági személyzet minden
tagjának rendelkeznie kell személy- és vagyonőri igazolvánnyal.
A bejárat és a kijárat 2 külön ajtón történik, így biztosítva a be- és kilépés
irányát és a folyamatos haladást.
A beléptetést végzők mobiltelefon, illetve cb rádión állnak összeköttetésben
egymással, a biztonsági szolgálat vezetőjével ill. a rendezvény szervezőivel.
VIP, sajtó, foto, tiszteletjegyes vendégek a főbejáraton keresztül a
jogosultságuk igazolásával léphetnek be. A csuklójukra megkülönböztető színű
karszalag kerül. A mozgáskorlátozott személyek ugyanazon a bejáraton
léphetnek be, mint a többi vendég, számukra minden esetben ingyenes a
rendezvény, csak a kísérőjüknek kell jegyet váltani. A biztonsági szolgálat
szükség esetén segítséget nyújt a be és kijutásukban, valamint, hogy ne érje
őket hátrányos megkülönböztetés.
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bejárat
A vendégek a koncert terem bejáratán keresztül lépnek be, amennyiben nem
ingyenes a rendezvény, akkor a belépőjegy megvásárlása után karszalagot
kapnak majd csomag- és ruházat átvizsgáláson esnek át. Abban az esetben, ha
a rendezvény résztvevői létszáma eléri a megengedett maximális létszámot,
amelyet manuális kézi számlálóval ellenőriznek, akkor a rendezvény szervezői
létszám stopot vezetnek be. Ezt addig tartják fenn, amíg nem távozik kellő
létszámú vendég és újra engedélyezhetik a belépést.
Fiatalkorú vendégek esetében diákigazolvány elkérése mellett kell
meggyőződni életkorukról, és megkülönböztető színű karszalagot kapnak.
A rendezvényre be nem vihető tárgyak:
- közbiztonságra különösen veszélyes eszközök ( rugós kés, boxer, vipera,
lőfegyver, gázspray, )
- tudatmódosító szerek (drogok, gyógyszerek)
- üdítő, élelmiszer, szeszesital, az épület házirendjének és a szervezők
előírásainak megfelelően
A rendezvényen tartózkodó vendégek magatartási szabályai:
- A vendég a belépőjegy megvásárlásával elfogadta a rendezvény
házirendjére vonatkozó szabályokat, a biztonsági előírások betartása
mindenki számára kötelező
- Az alkoholos termékeket a rendezvény helyszínéről kivinni tilos
- Dohányozni kizárólag a koncert termen kívül arra kijelölt helyen lehet
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- A biztonsági szolgálat a házirendet megsértő és az ittas, rendzavaró
személyeket felszólítja a cselekmény befejezésére, majd a felszólítás
figyelmen kívül hagyása esetén a vendéget távozásra szólítja fel és
kikíséri a bejáraton, a karszalagját érvényteleníti.
- Szándékos károkozás esetén jegyzőkönyv készül, a biztonsági szolgálat a
károkozót a területről távozásra szólítja fel
- Az esetleges intézkedésről a szervezőket értesíteni kell, szükség esetén az
illetékes hatóságokat

A biztonsági szolgálat felállítási helyei:
- Bejárat:
- Színpad:
- Vészkijáratok:

2 fő
1 fő
2 fő

Olyan rendezvény esetén ahol a biztonsági személyzet létszáma eléri a 10 főt
akkor 3 fő rendezvénybiztosító képesítéssel, illetve 1 fő biztonságszervezői
képesítéssel rendelkező személyzetet kell biztosítani. (23/2011.korm.rend.)
A biztonsági szolgálat feladatai:
- Bejárat: érkező vendégek kontrollálása, beléptetése, csomag-és ruházat
átvizsgálása, a rendezvényre be nem vihető tárgyak bejuttatásának
megakadályozása, vendégek kiléptetése. A felgyülemlett sorok rendezett
fenntartása, ittas, rendzavaró, hangoskodó személyekkel szembeni
azonnali intézkedés. Karszalagok ellenőrzése. VIP vendégek és a rendezői
személyzet szabad mozgásának biztosítása. A rendezvény jellegétől
függően a 18. életévüket be nem töltött személyektől a belépés jogát a
szervezők megtagadhatják.
- Színpad: A vendégek felügyelete, zavartalan szórakozásuk biztosítása,
dohányzás megakadályozása, ittas, rendbontó személyekkel szembeni
azonnali intézkedés, szükség esetén kikísérés. A rászoruló vendégek
kiemelése és az elsősegélynyújtó helyhez kísérése.
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A rendezvény területén jogosulatlanul tartózkodó személyek kiszűrése.
Kiszolgáló egységek (italpultok) felügyelete.

színpad
A biztonsági személyzet egymással folyamatos cb rádió kapcsolatban van.
Minden a rendezvény területén történt intézkedésről (rendbontás, rongálás,
baleset vagy elsősegélynyújtás, illetve panasz) jegyzőkönyv készül a biztonsági
vezető és a szervezők egyidejű tájékoztatásával.
Közreműködő biztonsági őrök ( rendezők) száma: 5 fő
Biztonsági szolgálat ruházata és felszerelése:
- A biztonsági cég által rendszeresített cégjelzéssel, kitűzővel ellátott
fekete póló, fekete pulóver , fekete kabát és fekete gyakorlónadrág.
- Elemlámpa, cb rádió headsettel.
Kapcsolattartás:
-

Rendezvény biztonsági vezetője és a rendezvény szervezői egymással
A szervezők a biztonsági személyzettel
A szolgálatvezető a biztonsági szolgálattal
A biztonsági vezető szükség szerint a hatóságokkal

Utasítási jogkörrel rendelkező személyek:
- A rendezvény megbízott vezetői
- A biztosításért felelős vezető
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Rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő eljárás:
Rendkívüli esemény (tűzeset, bombariadó, pánik) esetén az elsődleges
intézkedés a helyszín kiürítésének végrehajtása. Az illetékes szerv (mentő,
tűzoltóság, rendőrség) azonnali értesítése. Meggyőződve a kialakult vészhelyzet
valódiságáról és fokáról, elrendelheti a felelős vezető a terület kiürítését.
Intézkedési eljárás: A zene megállítása, a bejáratok, vészkijáratok kinyitása, a
vendégek felszólítása a távozásra, az épület zavartalan elhagyásának
biztosítása. A terem áramtalanítása, az elektromos főkapcsoló a koncert
teremben lévő italpult mögött található.Tűz esetén az élet- és vagyon mentés
ill. a tűz oltásának haladéktalan megkezdése. A terület kiürítését követően az
illetékes hatóságok kiérkezéséig a helyszín lezárása, biztosítása a további
belépés megakadályozása.
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Központi Segélyhívó: 112
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KIÜRÍTÉSI TERV
Rendezvény időpontja: www.roncsbar.hu weboldalon szereplő
rendezvényterv szerint.
Rendezvény helyszíne: Roncsbár koncert terem- 4024,Debrecen, Csapó u. 27.
Szervezők részéről felelős személy: Bernáth Csaba: 06-30/976-9211
A rendezvény belépőjegyes vagy ingyenes a várható vendégek létszáma :
max. 387 fő.
Tűz észlelése esetén a rendezvény azonnali leállítása, a pánikhangulatot
megelőzve a vendégek hangosbemondón keresztüli tájékoztatása ill.
áramszünet esetén megafonon keresztül, vagy tűzilármával: tűz van - tűz van tűz van kiáltás ismétlésével. A tájékoztatásban elmondva a menekülési
útvonalat, amelyen elhagyhatják a területet: a koncert terem bejáratán és
vészkijáratain keresztül a Csapó utca felé vezető kapun.

vészkijáratok
A biztonsági személyzet egymás között CB rádión keresztül értekezik. A
menekülési útvonalakat a rendezvény területén jól látható biztonsági jelekkel
kell megjelölni.
A menekülési útvonaljelzéseket magasan ( 2-2,5 m), alacsonyan( padlószint
vagy padlószinttől kis magasságban) vagy középmagasan ( az előző kettő közé)
kell elhelyezni úgy, hogy minden esetben figyelembe kell venni az ott található
anyagok füstfejlesztő képességét.
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A világító menekülési útirány jelző táblák elhelyezése a kijárati ajtók és a
vészkijáratok felé történik, biztosítva a menekülési útirány jól láthatóságát.
A bejáratot úgy kell kialakítani, hogy szükség esetén rögtön nyitható legyen,
menekülés esetén akadályt ne képezzen.
A kiürítendő létszám: teltházas rendezvény esetén 387 fő
A tűzoltóság azonnali értesítése, a kiérkezésükig a tűz oltásának, ill. az élet- és
vagyonmentésének azonnali megkezdése.
Tűzoltóság hívószáma: 105 vagy 06-52/ 523-523 a Debreceni Tűzoltó
parancsnokságra
Ha lehetséges az éghető anyagok eltávolítása a tűzfészektől, megakadályozva
ezzel a tűz további terjedését. Minden menekülési útvonalat kinyitni,
biztosítani a vendégek gyors távozását a területről, a tűzoltóság megérkezéséig
lezárni, biztosítani a helyszínt.
A biztonsági személyzetnek meg kell ismerni a terület kiürítési irányait, a
kiürítést segítő nyílások elhelyezkedését. Az emberek tartózkodására alkalmas
helységek bejáratait, ahol szükség esetén menekülni tudnak BEZÁRNI NEM
SZABAD. A bejáratot szabadon átjárhatóan kell tartani, csak rögtön nyitható
kordonokat használhatnak a rendezvényhelyszín (színpad ) szeparálásához.
A kiürítési útvonalakat eltorlaszolni, leszűkíteni szintén NEM SZABAD.
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A személyzetnek tisztában kell lennie a rendezvény által igénybe vett
helyiségek, területek világítás kapcsolóinak helyéről, melynek felkapcsolásáról
ill. áramtalanításáról gondoskodniuk kell. Az elektromos főkapcsoló a koncert
teremben elhelyezett italpult mögött található.

Áramtalanító kapcsoló a pult mögött
Dohányozni szigorúan csak a kijelölt dohányzóhelyen lehet a koncert termen
kívűl!
A személyzetnek ismernie kell a tűzoltó készülékek helyét és működtetését,
hogy szükség esetén azonnal megkezdjék a tűz oltását.
A rendezvény területén a bejáratnál tűzoltó készülék lesz elhelyezve.
ELEKTROMOS TÜZET VÍZZEL OLTANI TILOS!
Szabadon kell tartani a tűzoltóság számára az útvonalat, felügyelni, hogy
visszafelé a területre senki ne próbáljon meg bejutni, a kijáratot kifelé
egyirányúsítani. A kiérkező tűzoltók munkáját elősegíteni, a tűzoltást vezető
személy utasításait végrehajtani.
Rendezvény tűzvédelmi adatai:
Az OTSZ mellékletének 5.rész II. fejezete alapján tömegtartózkodásra szolgáló
építmény az, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség vagy tér van, azaz
egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadó képességű helyiség.
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Az OTSZ 5.rész I/4. fejezete alapján formától, rendeltetéstől függetlenül a
legkisebb alaprajzi méretű épületnél is legalább 2 kijárási lehetőséget kell
biztosítani az épület kerületén mérve egymástól legtávolabbi pontokon.
A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek ( ajtók) csak a kiürítés
irányába nyílhatnak, míg a területen személyek tartózkodnak azokat lezárni
nem szabad.
A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség ajtóit kilincs nélkül kell kialakítani úgy,
hogy az egy mozdulattal nyitható és nyitott állapotban önműködően rögzíthető
legyen. A kiürítésre szolgáló útvonal kijáratainak nyílásába küszöböt építeni
nem szabad.
A tűzoltó technikai eszközt (porral oltó készüléket) jól láthatóan könnyen
hozzáférhetően kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes
állapotban kell tartani.
A biztonsági jelzéseket rendszeresen ellenőrizni kell, illetve elhasználódásuk
során szükségszerűen cserélni. Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek
hálózati energiaforrásról működnek tartalék energiaforrással kell ellátni úgy,
hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok működésképtelenségét.
A területen tartózkodó személyzet (dolgozók, szervezők, biztonsági személyzet
) oktatását a tűzoltókészülékek használatáról a rendezvény előtt el kell végezni
és azt dokumentálni kell.
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Kockázati tényezők, kezelési terv
Fenyegetés telefonon:
Telefonon érkező fenyegetés esetén való kommunikáció:
Alapvetően törekedni kell arra, hogy az elkövetőt minél hosszabban
beszéltessük, és tudjunk meg minél többet a tervezett cselekményről.
- miért akarja a rendkívüli eseményt, cselekményt elkövetni;
- mikor történik az akciója;
- kinek a nevében telefonál;
- figyelni kell, hogy a telefonáló férfi vagy nő, fiatal vagy idős, elváltoztatta-e a
hangját, tájszólással vagy idegen akcentussal beszél, beszédhibás, a
hangszíne izgatott vagy nyugodt, háttérzajok a telefonban, ismerős-e a
hang;
A hívást követően azonnal értesítjük az állami szerveket, illetve a Megbízót.
Bombafenyegetés:
A fenyegető tartalmú hívás időpontját és annak szövegét pontosan
feljegyezzük.
Megfigyeljük a hívó fél beszédét, annak sajátosságait megjegyezni
(beszédhibás, idegen akcentusú női-, férfi- gyermekhang, háttérzajok).
Mindvégig nyugalmat tanúsítva, megkíséreljük a beszélgetés irányítását,
lehetőleg mi domináljunk. (ismétléseket, pontosításokat kérünk) Megpróbálunk
minél több információt beszerezni.
Mire kérdezünk rá?
-

Mi fog történni?
Mikor, hol, hogyan?
Mit akar a hívó elérni?
Mit kell tennünk?
Ki a hívó?
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- Mikor fog újrahívni?
13.
- Honnan telefonál?
- A fenyegetés kire és milyen okból irányul?
A bombafenyegetés beérkezésekor nem tudjuk eldönteni azt, hogy valós-e vagy
sem,
EZÉRT
RENDKÍVÜL
FONTOS,
HOGY
VALAMENNYI
INFORMÁCIÓ
HALADÉKTALANUL ELJUSSON A RENDŐRSÉGHEZ, ILLETVE A RENDEZVÉNY
BIZTOSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLYHEZ. MINDEN FENYEGETÉST KOMOLYAN
KELL VENNI MINDADDIG, AMÍG SZAKEMBEREK ENNEK ELLENKEZŐJÉRŐL
EGYÉRTELMŰ JELEK ALAPJÁN MEG NEM GYŐZŐDTEK.
A fenyegetés beérkezése után KIÜRÍTÉST elrendelő, arra jogosult személy
utasításait, illetve a helyi sajátos Kiürítési terv ismereteit betartva, a
kiürítésben részt veszünk.
Levélbomba, csomagban elhelyezett robbanószer:
Az utóbbi években gyakori a levélbombával való fenyegetés politikusok,
közéleti személyiségek ellen. Az élet kioltásának egyszerű és veszélytelen módja
a csomagokban való robbanószerkezetek alkalmazása.
Csomagokban és levelekben elhelyezhető robbanószerkezetek felismerési
jegyei:
- nem várt küldemény;
- a levélen vagy csomagon a címzés túlhangsúlyozása (csak saját kezűleg
bontható fel, ajánlott, saját kezű felbontásra stb.);
- a csomagon vagy levélborítékon zsíros pecsétnyomok;
- amennyiben megfogja a levelet, vagy csomagot, a súlyelosztása egyenetlen;
- a levélen tapintásra is érzékelhető vékony vezeték;
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Tűz, robbanás, súlyos közmű meghibásodás:
- Robbanás, tűz bekövetkezhet elektromos berendezés hibájából vagy
robbanó szerkezet felrobbantásával.
- A robbantást hang, fény és romboló hatás követi és általában tűz keletkezik.
Ezekben az esetekben haladéktalanul hagyja el a helyszínt, meneküljön
biztonságos helyre.
- Ne törődjön ingó (mozgatható) értékeivel, késlekedése életükbe kerülhet.
- A robbanás bekövetkezésének előzetes felismerésére általában nincs
lehetőség. Ez alól kivételt képez a gázszivárgás.
- Esetenként az elektromos berendezések meghibásodása is előre észlelhető,
mivel a vezetékek, berendezések kigyulladása kellemetlen erős szagot
áraszt.
- Gázszivárgás esetén azonnal meg kell kezdeni a terület kiürítését; nyílt
lángot gyújtani, vagy elektromos kapcsolót működésbe hozni tilos!
- Elektromos robbanás (tűz) esetén azonnal áramtalanítani kell (belül és
kívül), majd ki kell üríteni a területet
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Együttműködés állami szervekkel, más biztonsági szervekkel
Debreceni Rendőrkapitányság: 4024, Debrecen, Budai Ézsaiás u. 4.
06-52/516-400
Együttműködés a Rendőrséggel:
A rendőri szervek szakértelme, speciális jogi helyzete, a megfelelő módon
felvett kapcsolat esetén, nagymértékben növeli a rendezvény biztosításának
hatékonyságát.
A rendezvénybiztosító csoport vezetőjének feladatai az együttműködés
kialakításában:
- a megfelelő mértékben tájékoztatni kell az illetékes személyt a
rendezvényes csoport jelenlétéről, feladatairól;
- tájékozódni a forgalmi és egyéb korlátozásokról;
- kidolgozni a váratlan helyzetben követendő magatartás, reagálás lehetséges
módjait;
- egyeztetni rendőri intézkedés esetén a rendezvényes csoport részéről
ajánlatos tevékenységet, közreműködést;
- tisztázni az egyéb rendőrhatósági felügyelet gyakorlásával kapcsolatos
kérdéseket.
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I./b számú melléklet
TŰZRIADÓ
1. FELADATOK TŰZ ÉSZLELÉSE ESETÉN
Aki TÜZET, vagy annak veszélyét észleli, azt köteles késedelem nélkül –
azonnal – jelezni a DEBRECENI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
ÜGYELETÉRE a 52/523-523 vagy a
105 számon
foglaltság esetén a 112-es Egységes Segélyhívó számon
A tüzeset jelzője az alábbiakat közölje:
- hol van a tűz (káreset pontos helye: kerület, utca, házszám, épület, emelet,
ajtó),
- mi ég (pl. laboratórium, iroda, raktár stb.),
- emberélet van-e veszélyben,
- mi van veszélyben (pl. tűzveszélyes folyadékok, gépek, berendezések, stb.),
- mondja be nevét és a távbeszélő készülék hívószámát, amelyről a tűzesetet
jelzi.
2. TŰZJELZÉS UTÁNI, TERMÉSZETI CSAPÁS ESETÉN TEENDŐK, INTÉZKEDÉSEK
2.1. További értesítési, riasztási kötelezettségek
A TŰZOLTÓSÁG felé történt TŰZJELZÉS végrehajtása után, azonnal tájékoztatni
kell: a Megbízót és a rendezvénybiztosítási vezetőt.
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2.2. Tűzoltási és természeti csapás esetén, mentési feladatok
1. A kiürítést elrendelése után, a bejáratok egyirányúsítása, az érkező
Tűzoltóság vagy más állami szerv gépkocsijainak a bejárathoz legközelebb eső
területre való parkolásának biztosítása.
2. A terület kiürítésének, elhagyásának módja, együttműködve a Tűzoltósággal
és a Rendőrséggel, a rendezvény alaprajzán feltüntetett útvonalakon történhet.
3. A beléptetések megakadályozása, a kimenő forgalom biztosítása, gyors,
határozott, a pánikhangulatot megelőzve intézkedéssel.
4. A veszélyeztetett személyek
(mozgáskorlátozott látogatók, stb.)

mentése,

biztonságos

elhelyezése,

5. A tűz terjedésének megakadályozása, (éghető anyag, bútor, textil, stb.
elvitele a tűzfészektől)
6. Az anyagi és a szellemi javak védelme. ( Rendkívüli esemény, Kiürítés
elrendelése után, az esetleges utólagos káreseményekért / lopás, rongálás /
felelősséget nem vállalunk.)
7. A szükséges biztonsági intézkedések megtétele, (a megmentett értékek
őrzése, stb.)
Már a tűzjelzési feladatok elvégzése alatt a biztonsági szolgálat a helyszínen
lévő tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel kíséreljék meg, különösen a még
kezdeti szakaszában lévő vagy kisebb kiterjedésű tűz oltását.
Alapvető és fontos szabály, hogy elektromos berendezés tüzét vízzel oltani
TILOS!
Elektromos tűz esetén első teendőként a feszültségmentesítést kell
végrehajtani.
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A helyszínre kivonuló tűzoltóegység felhívására életmentés, kiürítés stb.
esetére megfelelő szakembert, munkaerőt, eszközöket kell biztosítani. Továbbá
köteles mindenki személyesen közreműködni és a tűzoltás vezető intézkedéseit
végrehajtani, a szükséges felvilágosítást megadni.
A tűz eloltása utáni helyszint a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell
hagyni, a helyreállítást csak a tűzoltóság engedélye után lehet csak
megkezdeni. A tűzvizsgálatban részt vevő hatóságnak mindenki köteles a
segítségére lenni.
A kommunikáció és az információközlések zártláncú URH rádió adó-vevő
készülékkel és mobiltelefonnal történik. A biztosítási vezető a rendezvény
szervezőjével szintén a fentiekben feltüntetett eszközökkel történik. Többsávú
rádiókészülékeink lehetővé teszik a különböző csoportok, külön sáv használatát
az összegerjedés elkerülése végett.
A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a rendezvény megkezdése
előtt a biztosítási vezető eligazítást tart a csoportok vezetőinek, illetve
meghatározza és kiossza a feladatokat. Ismerteti a kommunikáció, és
folyamatos kapcsolattartás folyamatát, a hívójelek meghatározását. Minden
fontos személy és kapcsolattartó elérhetőségét. Kiürítés esetén a
meghatározott feladatokat. Végén visszakérdezéssel a biztosítási vezető
meggyőződik a feladatok megértéséről.
Debrecen, 2013. augusztus 15.

Készítette: Kálló Csaba
ügyv.ig.
Kálló Guard Team Kft
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