Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
6720 Szeged, Tisza Lajos körút 6-8.
rendezvény szervező intézmény neve, címe

Biztonsági személyzet feladatai, tűzoltás és tűzriadó terv
Szalagavató bál
I.) Létesítmény alapadatai:
1./ A rendezvény helyszín neve, címe és üzemeltető képviseletére jogosult neve,
telefonszáma:
Szegedi Deák Ferenc Gimnázium, 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. sz.
Intézmény üzemeltetője: Szegedi Tankerületi Központ 6726. Szeged, Bal fasor 17-21.
Képviseletére jogosult személy: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató
2./ A rendezvény lebonyolításán jelen lévő rendezvény felelős képviselője:
Gál Béla (18-24 óráig)
Csányi Sándor (18-24 óráig)
Balog Gábor (00-04 óráig)
3./ A biztonsági szolgálat vezetőjének neve, telefonszáma:
Biztonsági szolgálat neve, címe: TÁVSEC Kft. 6721, Szeged, Berlini krt.4.
Ügyvezető igazgató neve, telefonszáma: Szabó Sándor 20/ 9806145
Helyszínen irányításért felelős személy neve, telefonszáma Minyó Zoltán 20/ 325 0090
Személyi igazolvány száma: 116217 JA
Vagyonőri igazolvány száma: SZ 2163634
4./ A biztonsági személyzet létszáma: 11 fő
Megjegyzés: A biztonsági személyzet létszáma vendéglétszám alapján 100 főnként 1 fő
biztosítása szükséges.
5./ Rendezvény megnevezése: szalagavató bál
6./ Mellékelt kiürítés számítással igazolt maximális létszám: 1088 fő
Rendezvényen várható maximális létszám: 980 fő (max. 1088 fő a kiürítésszámítás
szerint!)
7./ A szalagavató bál időpont:
2018. november 24.
Rendezvényt szervező intézmény neve, címe: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 6-8.
II.) Tűzjelzés:
A tűzjelzés a portaszolgálatnál lévő tűzjelző központon keresztül – bejelzés a Mikrolabor Kft.
diszpécser központnak – sziréna, illetve az épületben elhelyezett kézi jelzésadók benyomásával,
illetve a létesítményben telefonnal biztosított – 06-62/620-180 – amely a portaszolgálaton
található, illetve mobil telefonon keresztül 105, 112. A távfelügyelet a tűzjelzést elektronikus
úton továbbítja a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre (Tűzoltóság).
Tűz esetén a tűzjelzést azonnal meg kell tenni a 105, vagy 112 számon a tűzoltóság felé!

Telefon található:
- portaszolgálatnál 06-62/620-180
- irodákban, illetve mobil telefon
Tűzriadó terv található- helyszínrajzzal: Főbejárat mellett portaszolgálaton – borítékban
Tűzjelzésnek tartalmaznia kell
- tűzeset pontos helyét (címét)
- mi ég, mi van veszélyeztetve,
- mekkora a tűz kiterjedése, mi okozta a tüzet
- emberélet veszélyben van-e
- a jelző nevét, a távbeszélő számát
III.) Dolgozók, vendégek riasztásának rendje:
A dolgozók, vendégek riasztását sziréna, illetve szóban kell elrendelni "Tűz van" kiáltással.
Meg kell kezdeni a bent lévő személyek mentését, helyiségekből való eltávolítását. A mentést
a helyiségekből a legközelebbi vészkijáratok felé kell végrehajtani. A biztonsági szolgálat,
felügyelő tanárok, diákok azonnal a vészkijáratokat kötelesek kinyitni és a vendégeket a
menekülési útvonalakon az alábbi bejáratokon kell kimenekíteni:
 főbejáratnál 2 db duplaszárnyú és 3 db 1 szárnyú ajtó,
 földszint A-B kijáratnál 1-1 db kétirányú ajtó,
 emelet 1 db 2 szárnyú ajtó,
 I emeleten 2 db kétszárnyú ajtó
 az épület jobb-bal oldalán kétszárnyú kijárati ajtón keresztül,
 valamint az alagsori étkező felé és a vele szemben lévő kétszárnyú kijárati ajtókon
keresztül lehet a létesítményt biztonságosan elhagyni az utcafrontra, illetve a hátsó
udvarra.
A rendezvény ideje alatt az ajtók egy mozdulattal történő nyitását vészhelyzet esetén a
rendezvény szervezője, biztonsági őre köteles biztosítani. Az alagsorban lévő biológiai előtér
és közlekedő között lévő 2 db kétszárnyú ajtót teljes szélességében a rendezvény ideje alatt
folyamatosan nyitott állapotban kell tartani!
Felelős: biztonsági szolgálat
A mentéssel egy időben tűz esetén a kézi tűzoltó készülékkel – A-B-C porral oltó – meg kell
kísérelni a tűz lokalizálását. Fali tűzcsap használata kizárólag a létesítmény teljes áramtalanítása
után kezdhető meg az áramütés veszélye miatt. A vészvilágítás működtetése kötelező. A
biztonsági szolgálat és a rendezők kötelesek a vészkijáratoknál, illetve a főbejáratnál biztosítani
a személyek szabad arányos áramlását.
A biztonsági szolgálat vezetője vagy a rendezvény szervezőjének képviselője a tűzoltóság
megérkezésekor a tűzoltás vezetőjét köteles tájékoztatni az elvégzett feladatokról. A biztonsági
szolgálat köteles ellenőrizni a mellékhelyiségeket (WC, mosdó), egyéb helyiségeket, ahol
emberek tartózkodhattak, hogy maradt-e benn valaki, és a kimenekítésükben közreműködni.

IV.) Tűzoltás, anyagmentés:
A rendelkezésre álló tűzvédelmi felszerelésekkel, tűzoltó készülékekkel meg kell kezdeni a
tűzoltást. Gondoskodni kell az áramtalanításról, a gáz főelzáró lezárásáról! - Helyszínrajzon
bejelölve –
Elektromos tüzet vízzel oltani TILOS! A tűzoltóság kiérkezésekor a rendezvény vezetője, vagy
a biztonsági szolgálat vezetője a tűzoltás vezető részére a tűzriadó tervet köteles átadni és
tájékoztatni a tűzesetről, illetve az eddig tett intézkedésekről. A rendezvényvezető, rendezők
kötelesek a tűzoltás vezető utasítása szerint eljárni.
Tűz esetén értesíteni kell:
- Az intézmény üzemeltetőjének képviselőjét:
Faragó Klára intézményvezető, telefon: 06-70/943-5191
- Tűzvédelmi szolgáltató Kft-t : (Precíz Kft) telefon: 62/547-960; 62/547-961;
Juhos Andor 06-70/945-8023, Sódar István 06-20/9438-607
Tűz esetén azonnal intézkedni kell:
1.) Áramtalanítás:
Tűzvédelmi főkapcsoló helye: alagsorban a 4. számú teremben (szobában) található
Felelős: pedellus, rendezvényvezető, biztonsági őr
2.) Gázelzárás:
Gáz főelzáró csap helye tornacsarnok bejárati ajtaja mellett udvarra nyíló
helyiségében
Felelős: biztonsági őr, rendezvényszervező
Szükség estén értesíteni kell:
Mentők:
104
Rendőrség:
107
Központi segélyhívó:
112
A rendezvény helyszínén található eszközök, tárgyak:
színpad, hangszórók, székek, asztalok, ruhatárolásra alkalmas fogasok.
A biztonsági szolgálatra, valamint a rendezvény helyszínére történő belépés és eltávozás
rendjére vonatkozó előírások:
A rendezvény megkezdése előtt 60 perccel a biztonsági szolgálat és a rendezvény
lebonyolításában résztvevő személyek kötelesek megjelenni. A biztonsági szolgálat vezetője és
tagjai kötelesek ellenőrizni a vészkijáratok megközelíthetőségét, nyitva tartását, irányfények
működőképességét, tűzoltó készülék és tűzcsapok hozzáférhetőségét, víz-, gáz-, villany
főelzárók megfelelőségét, megközelíthetőségét. Hiányosság esetén azonnal kötelesek a
rendezvény szervezőjével a hibát megszüntetni. A biztonsági szolgálat köteles a mobil
menekülési útirány fényvisszaverős jelzőtáblákat a rendezvény megkezdése előtt kihelyezni.
Ha a hiányosság azonnal nem szüntethető meg, a rendezvény nem kezdhető el, illetve a
személyek beengedése TILOS! A rendezvény ideje alatt a belső dupla nyitott ajtókat
rögzített állapotban kell tartani.
A biztonsági szolgálat vezetője köteles minden rendezvény megkezdése előtt eligazítást tartani
a biztonsági szolgálat tagjainak, meghatározva a rendezvény ideje alatt a vészkijárati helyek

beláthatóságát, gyors megközelíthetőségét, tűzoltó eszközök hozzáférését és helyeit,
rendbontás esetén a személyek eltávolításának lépéseit, illetve bizonytalan eredetű, ismeretlen
csomag, tárgy estén eljárási szabályok ismertetését. A tűzvédelmi oktatás megtartásáról a
biztonsági szolgálat vezetője írásban köteles dokumentálni és a helyszínen tartani a
dokumentumot. Ellenőrzés esetén az ellenőrző szerveknek – OKF, Rendőrség – köteles
bemutatni. A rendezvény megkezdését megelőzően egy órával az étkező felé vezető menekülési
útvonalra, valamint a vele szemben lévő kijárati menekülési útvonalra mobil fényvisszaverős
útirány jelző táblákat kell elhelyezni a biztonsági szolgálatnak, illetve a rendezvény
szervezőjének.
A biztonsági szolgálatot ellátó szervezet vezetője köteles a rendezvény ideje alatt az étkező
menekülési útvonalánál, illetve a vele szemben lévő vészkijáratnál biztonsági őrt biztosítani,
hogy egy esetleges tűz vagy vészhelyzet esetén a benntartózkodó személyek biztonságos
menekülése biztosított legyen. Az ajtókra olyan kitámasztókat kell felszerelni, amely
meggátolja a visszacsapódást.
A rendezvény helyszínén a nyitótánc idejére 18oo órától 19oo óráig, valamint az osztálytánc
ideje alatt 21oo órától 22oo óráig a második szinten lévő karzati részen tartózkodhatnak a
vendégek az alábbi feltételek mellett:
Mindkét oldalon a vészkijárati ajtónál egy-egy biztonsági őrnek kell elhelyezkedni és a
füstzáró ajtók lezárása ezen a szinten a fenti időszakban TILOS!
Egy estleges vészhelyzet esetén a biztonsági őrök azonnal kötelesek nyitni és kitámasztani
a tűzzáró ajtókat és a karzaton lévő vendégek menekítésében közreműködni a hátsó
lépcsőház felé. A fenti időpontokon túlmenően a második szinten lévő karzaton a többi
időpontban nem tartózkodhatnak személyek. Ezt a biztonsági szolgálat köteles biztosítani,
és a megadott időn túlmenően nem engedhetnek fel személyeket.
A rendezvény ideje alatt az egész létesítményen belül a dohányzás szigorúan TILOS!
A kiürítési feladatok elvégzése megegyezik a Tűzriadó tervben foglaltakkal.
Bombariadó esetén a bejelentés, illetve az észlelése esetén az észlelő személy köteles azonnal
értesíteni a rendezvény szervezőjét és biztonsági szolgálat vezetőjét, a rendőrséget a 107
telefonszámon. A kiürítést haladéktalanul meg kell kezdeni a Tűzriadó tervben foglaltak
szerint. A biztonsági szolgálat vezetője és tagjai együttesen felelősek a vészkijáratok
megközelíthetőségéért, a rendezvény ideje alatt a vészkijáratok folyamatos nyitva tartásáért. A
rendezvény ideje alatt a biztonsági szolgálat tagjainak úgy kell elhelyezkedni, hogy a
vészkijáratok állandó nyitva tartása belátható legyen és rendkívüli esemény esetén a bent lévő
személyek kiürítése zavartalanul megtörténjen. A biztonsági szolgálat tagjai, rendezők, illetve
a rendezvény felelős képviselője folyamatos rádiótelefon kapcsolatot köteles tartani a
rendezvény ideje alatt egymással
A szalagavató bálon használt belépők:
- Rendezvény szervezője által kibocsátott belépőjegy
A vendégek a belépőjegy felmutatását, kezelését követően beléphetnek a rendezvény
helyszínére.
A ruhájukat, táskákat, esernyőt a vendégek a ruhatárban kötelesek elhelyezni. Távozáskor a
ruhatári jegy felmutatását követően átvehetik az ott elhelyezett kabátjukat, illetve leadott egyéb
eszközöket és a főbejáraton keresztül elhagyhatják a rendezvény helyszínét.

A biztonsági szolgálat képzettségére, feladataira vonatkozó előírások
A biztonsági szolgálat valamennyi tagjának érvényes biztonsági őri vizsgával kell rendelkeznie.
A biztonsági szolgálat vezetője köteles ellenőrizni az engedélyek helyszínen történő meglétéről
minden biztonsági őr esetében. A biztonsági szolgálat vezetője felelős, hogy az előírt létszám
minden rendezvény megkezdése előtt biztosított legyen.
A rendezvény megkezdését megelőzően köteles a biztonsági szolgálat vészkijárati ajtók kifelé
nyitását, megfelelő rögzítettségét a vészkijárathoz vezető útvonalak akadálymentességét
ellenőrizni. Ellenőrizni kötelesek a tűzoltó készülékek, tűzcsapok hozzáférhetőségét, az
irányfények megfelelő működőképességét, hiányosság estén megszüntetéséig a rendezvény
nem kezdhető meg.
A biztonsági szolgálat vezetője felelős, hogy a beosztott biztonsági őrök ismerjék a
létesítmény kiürítése és a biztonsági és tűzriadó tervben foglaltakat. Új biztonsági őr
beállítás esetén kizárólag a megfelelő oktatás és helyismereti bejárást követően
alkalmazható, amely a biztonsági szolgálat vezetőjének és a rendezvényvezető felelőssége.
Az oktatásról írásos dokumentum készítése szükséges, amit a helyszínen 1 példányban kell
tartani és OKF ellenőrzése esetén át kell adni. A biztonsági őrök megfelelő munkaképes
állapotban – alkohol, gyógyszer, kábítószermentes – kötelesek a rendezvényen megjelenni.
A biztonsági szolgálat kiemelt feladata a résztvevők beléptetésénél a ruházat, csomag
átvizsgálása, ennek során a biztonságra különösen veszélyes eszközök — fegyver, robbanószer,
kábítószer — kiszűrése, azok bevitelének megakadályozása, fellelése esetén a rendőrség
értesítése és az elkövető helyszínen való visszatartása, valamint a rendezvény teljes területén a
rend biztosítása, a rendezvény területén található műszaki berendezéseinek a védelme.
A biztonsági szolgálat feladata az erősen ittas, nem megfelelő ruházatú, higiénés, illetve
magatartás zavaros személyek eltávolítása a rendezvény helyszínéről. Azok, akik a rendezvény
ideje alatt, helyén kerültek ittas állapotban, és ezzel zavarják a többi résztvevő szórakozását, a
biztonsági őröknek fel kell szólítani, hogy távozzanak a rendezvény helyszínéről. Ha ez nem
éri el a kívánt eredményt, a biztonsági őrök kíséretében kivezetik a rendezvény helyszínéről.
A biztonsági őrök, ha gazdátlan, elhagyott tárgyat, ruhatárjegyet, iratokat találnak, azt a
ruhatárban kötelesek leadni. Esetleges sérülésnél az őr köteles a sérültet az elsősegélynyújtó
helyre kísérni és szakképzett elsősegélynyújtónak átadni. Komolyabb sérülésnél a biztonsági őr
értesíti a mentőt – 104 -, rendőrséget – 107 - telefonon.
Rendbontásnál, lopásnál, illetve verekedésnél, ha sikerül megtalálni az elkövetőt, gyanúsítottat,
a hatóság megérkezéséig a biztonsági szolgálat próbálja a helyszínen tartani, illetve ha nem
sikerül a helyszínen tartani az elkövetőt, a hatóságot tájékoztatni kell a menekülés irányáról,
módjáról.
Az ajtókban álló biztonsági őrök kötelesek a parkolók biztonságát is figyelemmel kísérni.
A biztonsági őrök feladata a biztonsági és tűzriadó tervben foglaltak betartása és betartatása.
A rendezvény ideje alatt fokozottabb mértékben ellenőrizni kötelesek, hogy a ruhatárban
dohányzás ne történjen, illetve a dohányzási előírások betartását.
Megakadályozzák az esetleges bűncselekményeket, pl. autófeltörést, verekedést, rablást stb.
A biztonsági őrök feladata a biztonsági és tűzriadó tervben foglaltak betartása és betartatása.
A felügyelő tanárnak kijelölt tanárok/diákok kötelesek a biztonsági szolgálattal együtt működve
a rendezvény helyszínén a beléptetésben, rendfenntartásban, rendkívüli esemény esetén a bent
lévő személyek menekülésében közreműködni, illetve elősegíteni az épület gyors elhagyását.

A biztonsági őrök tartózkodási helyei a rendezvény alatt- a benntartózkodók létszámának
figyelembevételével:
- 3 fő főbejárat
- 2 fő zsibongó
- 1 fő alagsori folyosó – biológiai szint - 2 fő emeleti hátsó vészkijáratok
- 1 fő I emelet vészkijárat környéke
- 2 fő emeleti A-B vészkijáratok környéke
A főbejáratnál álló őrök feladata a vendégek be- és kiléptetésének felügyelete, és az esetlegesen
nem megfelelő állapotú személyek távoltartása a rendezvény helyszínétől.
Szolgálati helyek, feladatok:
Biztonsági szolgálat:
Felállítási helye: A Bejárat – Kijárat – jegyellenőrzési szektor.
1 fő – Biztonsági szolgálat vezetője
Feladata: Ő érkezik először a rendezvény helyszínére. Összevárja a biztosítást végző csapatot,
majd megtartja az eligazítást, kiosztja mindenkinek a feladatát, és a felállított szolgálati helyét.
A biztosításban első alkalommal résztvevő őrökkel ismerteti a Biztosítási tervet, ezen kívül
megmutatja a tűzcsapok és tűzoltó készülékek helyét, menekülési útirányokat, vészkijáratokat
és a Tűzriadó tervet.
A rendezvény alatt figyelemmel kíséri a beléptetést.
Figyelemmel kíséri az előtér közlekedő zsibongó részét.
Rendszertelen időközönként járőrözik a felállított szolgálati helyek között, ellenőrizve, és
esetlegesen segítve a szolgálat munkáját.
Folyamatos kapcsolatban áll az őrökkel, a rendezvényszervező munkatársával, és irányítja a
biztonsági őrök munkáját.
1. Szolgálati hely:
Felállítási hely: Bejárat – Kijárat – belépőjegyek ellenőrzése
3 fő
Feladatuk: A belépés előtt, minden esetben udvariasan megkérik a belépni szándékozó
vendégeket, hogy mutassák fel érvényes belépőjüket. Ezután csomagvizsgálatot tartanak, majd
átnézik a ruházatot is.
Figyelik a beléptetett létszámot, a megbízó által rendszeresített belépő jegyek meglétét.
Amennyiben a vendégek létszáma eléri a maximális megengedett 1088 főt, nem engednek több
vendéget az épületbe, amíg a bent tartózkodók közül nem távoznak.
Kötelesek megakadályozni a közbiztonságra veszélyes eszközök, valamint üvegek, poharak a
rendezvény területére bevitelét, illetve kivitelét is a rendezvény épületéből. Megakadályozzák
a belépést erősen ittas személyek részére. Felügyelnek a Bejárat – Kijárati épület részre
valamint a hozzá tartozó előtér zsibongóra.

Amennyiben rendbontást észlelnek, felszólítják a rendbontót a cselekedete abbahagyására, ha
ez nem vezet eredményre, akkor igyekeznek a legkisebb botránykeltés nélkül eltávolítani a
rendbontó egyént a rendezvény területéről, úgy, hogy az a legkevesebb feltűnést keltse.
Igyekezni kell, hogy e fellépés mindenképp sérülés nélkül történjen, illetve a testi kényszer
alkalmazása arányos mérvű legyen.
A rendezvény végén segítenek a vendégeknek a távozásban, illetve a továbbra is figyelemmel
kísérik az előtér rendjét.
2. Szolgálati hely:
Felállítási hely: Emeleti hátsó vészkijáratok
2 fő
Feladata: Figyelemmel kíséri az emeleti hátsó vészkijáratok és környezetéhez tartozó területén
szórakozó vendégek viselkedését. Ezen kívül a közlekedőket is szemmel tartja. Folyamatosan
mozgásban van a helységek között. Együttműködik a rendezvényszervező által kijelölt
tanárokkal, diákokkal. Amennyiben a nevezett személyek jelzik számára, vagy ő tapasztal
rendbontást, felszólítja a rendbontót a cselekedete abbahagyására, ha ez nem vezet eredményre,
akkor igyekszik a legkisebb botránykeltés nélkül eltávolítani a rendbontó egyént a rendezvény
területéről, úgy hogy az a legkevesebb feltűnést keltse. Igyekezni kell, hogy e fellépés
mindenképp sérülés nélkül történjen, illetve a testi kényszer alkalmazása arányos mérvű legyen.
Amennyiben észleli, hogy az őr társa eljár egy esetleges rendbontóval szemben, úgy
figyelemmel kíséri a történteket, és segítséget nyújt, ha azt szükségesnek ítéli meg. A
rendezvény végén a benti Biztonsági szolgálat többi tagjával végrehajtják a kiürítést, a belső
helyiségektől indulva a kijárat felé.
3. Szolgálati hely:
Felállítási hely: Zsibongó
2 fő
Feladata: Figyelemmel kíséri a zsibongó-színház terem és a hozzá tartozó területen szórakozó
vendégek viselkedését. Valamint a közlekedőkön található szektort is szemmel tartja.
Folyamatosan mozgásban van a helységek között. Együtt működik a rendezvényszervező
segítőivel – pedagógusok, tanulók -. Amennyiben a nevezett személyek jelzik számára, vagy
ő tapasztal rendbontást, felszólítja a rendbontót a cselekedete abbahagyására, ha ez nem vezet
eredményre, akkor igyekszik a legkisebb botránykeltés nélkül eltávolítani a rendbontó egyént
a rendezvény területéről, úgy hogy az a legkevesebb feltűnést keltse. Igyekezni kell, hogy e
fellépés mindenképp sérülés nélkül történjen, illetve a testi kényszer alkalmazása arányos
mérvű legyen.
Amennyiben észleli, hogy az őr társa eljár egy esetleges rendbontóval szemben, úgy
figyelemmel kíséri a történteket, és segítséget nyújt, ha azt szükségesnek ítéli meg.
A rendezvény végén a benti Biztonsági szolgálat többi tagjával végrehajtják a kiürítést, a belső
helyiségektől indulva a kijáratok felé.
4. Szolgálati hely:

Felállítási hely: I. emeleti vészkijáratok és környéke
1 fő
Feladata: Figyelemmel kíséri az I emeleti vészkijáratok és környékén szórakozó vendégeket.
Amennyiben a beléptetésnél segítséget kell nyújtani, úgy együtt működik az ott tartózkodó
őrökkel.
Együtt működik a rendezvényszervező munkatársaival. Amennyiben a nevezett személy jelzi
számára, vagy ő tapasztal rendbontást, felszólítja a rendbontót a cselekedete abbahagyására, ha
ez nem vezet eredményre, akkor igyekszik a legkisebb botránykeltés nélkül eltávolítani a
rendbontó egyént a rendezvény területéről, úgy hogy az a legkevesebb feltűnést keltse.
Igyekezni kell, hogy e fellépés mindenképp sérülés nélkül történjen, illetve a testi kényszer
alkalmazása arányos mérvű legyen.
Amennyiben észleli, hogy valamelyik őr társa eljár egy esetleges rendbontóval szemben, úgy
figyelemmel kíséri a történteket, és segítséget nyújt, ha az szükséges.
A rendezvény végén a benti Biztonsági szolgálat többi tagjával végrehajtják a kiürítést, a belső
helyiségektől indulva a kijárat felé
5. Szolgálati hely:
Felállítási hely: Emeleti szinten A-B vészkijáratok és környéke
2 fő
Feladata: Figyelemmel kíséri az A-B kijárati rész területét, valamint a közlekedő ezen részét.
Felállítási helye az A-B vészkijárat és közlekedési útvonal, de rendszertelen időközönként
járőrözést tart a zsibongó részen is. Együtt működik a rendezvényszervező által kijelölt
pedagógusokkal és tanulókkal. Amennyiben a nevezett személy jelzi számára, vagy ő tapasztal
rendbontást, felszólítja a rendbontót a cselekedete abbahagyására, ha ez nem vezet eredményre,
akkor igyekszik a legkisebb botránykeltés nélkül eltávolítani a rendbontó egyént a rendezvény
területéről, úgy hogy az a legkevesebb feltűnést keltse. Igyekezni kell, hogy e fellépés
mindenképp sérülés nélkül történjen, illetve a testi kényszer alkalmazása arányos mérvű legyen.
6. Szolgálati hely:
Felállítási hely: Alagsori folyosó
1 fő – vészkijáratonként Feladata: Figyelemmel kíséri az alagsori folyosó területét, valamint a közlekedő ezen részét.
Felállítási helye az alagsori folyosó és közlekedési útvonal, de rendszertelen időközönként
járőrözést tart a zsibongó részen is. Együtt működik a rendezvényszervező által kijelölt
pedagógusokkal és tanulókkal. Amennyiben a nevezett személy jelzi számára, vagy ő tapasztal
rendbontást, felszólítja a rendbontót a cselekedete abbahagyására, ha ez nem vezet eredményre,
akkor igyekszik a legkisebb botránykeltés nélkül eltávolítani a rendbontó egyént a rendezvény
területéről, úgy hogy az a legkevesebb feltűnést keltse. Igyekezni kell, hogy e fellépés
mindenképp sérülés nélkül történjen, illetve a testi kényszer alkalmazása arányos mérvű legyen.
Amennyiben észleli, hogy valamelyik őr társa eljár egy esetleges rendbontóval szemben, úgy

figyelemmel kíséri a történteket, és segítséget nyújt, ha az szükséges.
A rendezvény alatt a folyamatosan jelen lévő elsősegélynyújtó neve, végzettségének
megnevezése, száma:.
- Dr. Sipka Balázs (általános orvos, PTP 000180, 73/2011. OE.; FI 62198)
- Szupera Enikő (védőnő, 204/1998)
A végzettséget igazoló okirat másolatnak a helyszínen kell lenni
A rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások teljes körű
betartásáért.

