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1. ALAPINFORMÁCIÓK

1.1 Jogszabályi háttér

A XI. Országos Csokoládé Fesztivál biztonsági terve 
- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.

8.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 8. §-a 
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban

OTSZ) 207-218. §-a,
- a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. július 15-én kiadott

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TMI) - Szabadtéri rendezvények alapján került kidolgozásra.

1.2 A biztonsági terv célja

A XI.  Országos  Csokoládé  Fesztivál  rendezvényeinek  biztonságos  lebonyolításához  szükséges
tűzvédelmi, egészségügyi biztosítási előírások, valamint tűz és egyéb káresemény, viharos időjárás
esetén szükséges cselekvési rend meghatározása. 

1.3 A biztonsági terv hatálya

A  biztonsági  terv  hatálya  kiterjed  a  XI.  Országos  Csokoládé  Fesztivál  szervezésében,
lebonyolításában  részt  vevő  valamennyi  személyre,  szolgáltatóra,  fellépőre  és  a  rendezvény
látogatóira.

1.4 A rendezvény megnevezése, rendeltetése

− Megnevezés: XI. Országos Csokoládé Fesztivál (továbbiakban: Fesztivál)
− Rendeltetése:  zenés,  táncos  szabadtéri  rendezvény,  valamint  gasztronómiai  bemutató,

kiállítás és vásár
− Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvény az OTSZ 4. § 72. pont szerint

1.5 A rendezvény kezdetének és befejezésének időpontja

− Zenés, táncos programok kezdete és befejezése: 
2018. augusztus 24. (péntek) 15.00 órától 2018. augusztus 26. (vas.) 24.00 óráig

− Útlezárás a Rákóczi úton, Ondi úton, a Béke utcán, Posta utcán és a Huszárvár utcán 
(színpad építése, bontása, árusok be és kipakolása idejére): 
2018. augusztus 24. (péntek) 00.00 órától 2018. augusztus 27. (hétfő) 24.00 óráig

1.6 A rendezvény szervezője, képviselője

Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi-vár, Huszárvár u. 11.
Képviseletre jogosult: Csider Andor igazgató 
E-mail: csider.andor@gmail.com
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1.7 A dokumentáció összeállítója

Király Judit 
E-mail: kiraly@szerencs.hu

1.8 A rendezvény honlapja

A Fesztivál hivatalos honlapja: http://csokoladefesztival.com
A biztonsági  terv nyilvánosságra  hozható kivonata  elektronikus formában letölthető  a  Fesztivál
hivatalos  honlapján,  Facebook-oldalán,  a  szervező  Szerencsi  Művelődési  Központ  hivatalos
honlapján: www.szerencsiamk.hu , valamint Szerencs város hivatalos honlapján: www.szerencs.hu 

LINK: http://csokoladefesztival.com

1.9 A rendezvénynek helyet adó terület adatai

A Fesztivál Szerencs városában, az alábbi szabadtéri helyszíneken valósul meg:

Terület
megnevezése, címe

Helyrajzi száma Nagysága Tulajdonos/ üzemeltető

Rákóczi-vár
(Huszárvár u. 11.)

1601/1 2.000 m2 Szerencs Város 
Önkormányzata/Szerencsi 
Művelődési Központ

Rákóczi-vár kertje 1601/2 20.000 m2 Szerencs Város 
Önkormányzata/Szerencsi 
Művelődési Központ

Rákóczi út lezárt 
szakasza

1603 Kb. 4000 m2 Állami Közútkezelő  
hozzájárulásával a 
Szerencsi Művelődési 
Központ

Ondi út lezárt 
szakasza a 
Geisenheim térrel 

1651 Kb. 5000 m2 Állami Közútkezelő 
hozzájárulásával a 
Szerencsi Művelődési 
Központ

Posta utca, 
Huszárvár utca 
lezárt szakasza

1580, 1581 Nem  rendezvény-
helyszín,  a  közönség
közlekedésére
szolgál.

Szerencs Város 
Önkormányzata/Szerencsi 
Művelődési Központ

Béke utca lezárt 
szakasza

1662 Nem  rendezvény-
helyszín,  a  közönség
közlekedésére
szolgál.

Szerencs Város 
Önkormányzata/Szerencsi 
Művelődési Központ

További helyszínek: 
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A zenés  felvonulás  a  Bekecsi  út-Rákóczi úton, a  Laktanya utcai  elágazástól  a  Bekecsi,  majd a
Rákóczi úton végig haladva a Kossuth térig valósul meg 2018. augusztus 25. szombat 8.30-10.00
óra között félpályás útlezárás mellett a Magyar Közútkezelő Nonprofit Kft. hozzájárulásával.

A  szabadtéri  helyszíneken  túl  a  programtervben  szereplő  egyes  programok  a  Rákóczi-vár
színháztermében és egyéb termeiben (Huszárvár utca 11. hrsz 161/1, alapterület 180 m2) valósulnak
meg.  A  Kulcsár  Anita  Sportcsarnokban  (Rákóczi  út  100.  hrsz,  alapterület:  1056  m2)
gyermekprogramok zajlanak, valamint menekítési helyszínként szolgál.
A Kulcsár Anita Sportcsarnokra az üzemeltető, a Szerencsi Városüzemeltető Kft. által kibocsátott
Tűzvédelmi Szabályzat az irányadó a jelen biztonsági tervben foglalt eltérésekkel.

1.10 A rendezvény területének befogadóképessége 

A szabadtéri rendezvény alapterülete: kb. 35.000 m2

A terület maximális befogadóképessége: 28.000 fő

Résztvevők létszáma: A rendezvény helyszínén egy időben maximum 6.000 fő lehet jelen. 

1.11 A rendezvény helyszínrajza

A teljes rendezvény helyszínrajzát az 1. számú melléklet tartalmazza. 
A Kulcsár  Anita  Sportcsarnok  helyszínrajzát  a  2.  számú melléklet,  Tűzriadó  tervét  a  3.
számú melléklet tartalmazza.
A színházterem helyszínrajzát a 4. számú melléklet, tűzriadó tervét a 5. számú melléklet
tartalmazza.
A résztvevők biztonsága érdekében A1 méretű léptékes helyszínrajzok kerülnek elhelyezésre
a beléptető pontokon, A3-as méretű helyszínrajzok a várkapukon és a színpadoknál, és A5
méretű szórólapok készülnek a rendezvény helyszínrajzával 30.000 példányban, melyeket a
szervező a fesztiválterületre belépőknek oszt szét folyamatosan.

1.12 A rendezvény programja

A Fesztivál tervezett programját a 6. számú melléklet tartalmazza.

2. A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN
KÖZREMŰKÖDŐK ADATAI, TEVÉKENYSÉGE

2.1 A rendezvény felelős szervezője

Csider Andor 
− Elvégzi a Rendeletben és az OTSZ-ben foglalt feladatokat.
− Megszervezi  a  rendezvény  biztosítását,  elkészíti  a  rendezvény  biztonsági  tervét,

gondoskodik az abban foglaltak betartásáról.
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− Intézkedik  a  meteorológiai  előrejelzés,  a  riasztási  rendszer  figyeléséről,  a  jelentés,
tájékoztatás rendjéről, módjáról.  

− Dönt  a  rendezvényhelyszín  maximális  befogadóképességének  ismeretében  a  belépők
számának korlátozásáról, vagy a belépés szüneteltetéséről.

− Dönt  a  veszélyhelyzetek  megszüntetésére  irányuló  megelőző,  korlátozó  intézkedések
bevezetéséről. 

− Elrendeli a rendezvény felfüggesztését, a területen tartózkodók riasztását, a terület kiürítését.
− Veszélyhelyzet és kiürítés esetén a feladatait az 5. és 6. fejezet tartalmazza.

2.2 Biztonsági és tűzvédelmi felelős

Király Judit 
− Közreműködik a biztonsági terv elkészítésében.
− Elkészíti a kiállítók, szolgáltatók részére a biztonsági terv kivonatát.
− Gondoskodik a biztonsági terv oktatás keretében történő megismertetéséről a munkatársak,

diákmunkások, önkéntesek és a biztonsági szolgálat tagjai részére.
− A  felelős  szervező  utasításai  alapján  gondoskodik  a  rendezvény  gyakoriságáról,

megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a
biztonsági  tervnek  és  a  tűzriadó  tervnek  a  rendezvény  helyszínén  a  vendégek  számára
látható,  hozzáférhető  helyen  történő  elhelyezéséről,  valamint  a  rendezvény  internetes
oldalán és Szerencs város honlapján való közzétételéről.

− Kapcsolatot  tart  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság
ügyeletével.  Tájékoztatást  ad  a  rendezvény  megkezdéséről,  tájékoztatást  kér  a  riasztási
fokozatról, illetve annak változásáról az elérhetőség megadásával. 

− A  rendezvény  ideje  alatt  folyamatosan  figyelemmel  kíséri  a  meteorológiai  szolgálat
előrejelzéseit.

− Veszélyhelyzet és kiürítés esetén a feladatait az 5. és 6. fejezet tartalmazza.

2.3 A rendezvény biztosítását ellátó szervezetek

A rendezvény biztosítását  a  szerződéses  biztonsági  szolgálat  látja  el,  amely mellett  a Szerencsi
Rendőrkapitányság járőrei és a Szerencsi Polgárőrség van jelen a helyszínen. 

1) A rendezvény biztosítását ellátja: Global Protect Kft. 
Képviselője: Kicsi György

2) Szerencsi Polgárőrség
Vezetője: Oláh János

2.4 A biztonsági személyzet létszáma

− A biztonsági személyzet létszáma az OTSZ szerint minden 200 főre 1 fő.
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− Augusztus 24-én három színpad üzemel 15 órától hajnali 2 óráig. A várható létszám: 5000
fő. A biztonsági szolgálat létszáma: 25 fő.

− Augusztus 25-26-án egyidejűleg 6.000 fő tartózkodhat a fesztivál területén, így a  biztonsági
személyzet létszáma: 30 fő.

− A biztonsági szolgálat legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy-
és vagyonőr kell, hogy legyen.

− A biztonsági szolgálat tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés,
táncos  rendezvény  ideje  alatt  köteles  magánál  tartani  és  hatósági  ellenőrzés  esetén
felmutatni.

2.4.1 A biztonsági személyzet feladata 
− a be- és a kiléptetés biztosítása, 
− a közönség mozgásának irányítása, 
− a szükséges biztonsági ellenőrzések végrehajtása, 
− talált tárgyak kezelése, 
− útbaigazítás, tájékoztatás, 
− a  közönség  létszámának,  mozgásának,  magatartásának  figyelemmel  kísérése,  a  szervező

igényének megfelelően arról a vezetőik útján rendszeres tájékoztatás nyújtása, 
− a rendezvény rendjének megzavarására irányuló szándék felfedése, jelentése a csoportvezető

útján a biztonsági felelősnek és a szervezőnek,  
− a  rendezvény  résztvevői  –  így  a  közönség,  a  műsorszolgáltató,  a  vendéglátóhelyek,  a

szervező  –  sérelmére  irányuló  személy,  illetve  vagyon  elleni  cselekmények  felfedése,
megszakítása, tettenérés esetén az elkövető elfogása,  visszatartása a rendőrség helyszínre
érkezéséig, helyszínbiztosítás, 

− építmények, berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök őrzése,  
− a színpadok környékén a rend fenntartása, különös tekintettel a nagy koncertek idején,
− a rendezvény rendjét megzavarók felhívása a jogsértő magatartásuk abbahagyására, szükség

esetén távozásra felhívása, vagy eltávolítása a rendezvény helyszínéről. 
− a dohányzásra, nyílt láng használatára vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése, a szabály

megszegői figyelmének felhívása a szabályszegő magatartás beszüntetésére, 
− szükség esetén a műszaki területen dolgozók, a műsorszolgáltatók, VIP vendégek személyi

biztonságának megóvása. 
− Veszélyhelyzet és kiürítés esetén a feladataikat az 5. és 6. fejezet tartalmazza.

 

2.4.2 A polgárőrség feladata
− az útlezárások biztosítása, a belső és külső rend felügyelete,
− a  külső  forgalmi  rend  felügyelete,  a  forgalom  és  a  parkolóhelyek  megközelítésének

folyamatos irányítása,
− útbaigazítás, tájékoztatás, 
− a rendezvény rendjének megzavarására irányuló szándék felfedése, jelentése a csoportvezető

útján a biztonsági felelősnek és a szervezőnek,  
− a  rendezvény  résztvevői  –  így  a  közönség,  a  műsorszolgáltató,  a  vendéglátóhelyek,  a

szervező  –  sérelmére  irányuló  személy,  illetve  vagyon  elleni  cselekmények  felfedése,
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megszakítása, tettenérés esetén az elkövető elfogása,  visszatartása a rendőrség helyszínre
érkezéséig, helyszínbiztosítás, 

− a rendezvény rendjét megzavarók felhívása a jogsértő magatartásuk abbahagyására, szükség
esetén távozásra felhívása, vagy eltávolítása a rendezvény helyszínéről. 

− a dohányzásra, nyílt láng használatára vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése, a szabály
megszegői figyelmének felhívása a szabályszegő magatartás beszüntetésére, 

− szükség esetén a műszaki területen dolgozók, a műsorszolgáltatók, VIP vendégek személyi
biztonságának megóvása. 

− Veszélyhelyzet és kiürítés esetén a feladataikat az 5. és 6. fejezet tartalmazza.

2.4.3 A biztonsági szolgálat és a polgárőrség tagjaival szembeni elvárások
Köteles ismerni: 

− a rendezvény elrendezési tervét, 
− a rendezvény szervezőjének tűzvédelmi előírásait, biztonsági intézkedéseit, 
− a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat,  
− a tűzoltó készülékek készenlétben tartási helyeit, 
− a tűzoltó járművek közlekedési útvonalait, várakozási helyeit, a tűzoltó vízforrásokat. 

 
Legyen képes: 

− a résztvevők tájékoztatására a menekülési lehetőségekről, valamennyi biztonsági szabályról,
− a tűzvédelmi rendszabályok figyelemmel kísérésére, a rendellenességek jelzésére. 

Kísérje figyelemmel: 
− a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartását, 
− a tájékoztató feliratok, menekülési útirányjelzők meglétét, épségét, 
− a tűzcsapok megközelíthetőségét, 
− a rendezvény résztvevőire meghatározott biztonsági és tűzvédelmi előírások megtartását. 

2.5 A legközelebbi tűzoltóparancsnokság

Szerencsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Székhelye: Szerencs, Rákóczi út 119.
Parancsnok: Nácsa Bálint tű. alezredes
Távolság a fesztiválterülettől: 600 m

2.6 A rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó szervezet

Megnevezés:  KH-Medworks Egészségügyi Oktató, Szolgáltató Kft.
Képviselője: Kőházi Gábor

 

2.7 Rendezvénytechnika felelősei, feladataik
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A  rendezvény  területén  nem  kerül  felállításra  tömegtartózkodás  céljára  szolgáló  
ponyvaszerkezetű építmény (sátor).

Nagyszínpad: Bartókné
Bástyaszínpad, Galériaszínpad: Hegedűs Ádám
Várszínpad: Juhász Attila, SZMK

− A  rendezvény  megkezdése  előtt  ellenőrzik  a  helyszínen  tartózkodók  tájékoztatására,
értesítésére, riasztására alkalmazott hangosító eszközök elérhetőségét, működőképességét. 

− A színpadok védelmére  minden megkezdett  50  m2 után  1  db 34A teljesítményű tűzoltó
készüléket kell készenlétben tartani.

 Színpadméretek:
o Nagyszínpad (aug. 24-26.): 12 x 10 m=120 m2 – 3 db tűo. készülék a színpadfeljáró

közelében
o Bástyaszínpad  (aug.  24-26.):  12 x 10=120 m2 –  3  db tűo.  készülék  a színpadfeljáró

közelében
o Várszínpad  (aug.  24-26.):  9  x  7,5  m=67,5 m2  – 2 db tűo.  készülék  a  színpadfeljáró

közelében
o Galériaszínpad (aug. 25-26.): 6 x 4,5 m=27 m2  – 1 db tűo. készülék a színpadfeljáró

közelében

− Veszélyhelyzet és kiürítés esetén a feladataikat az 5. és 6. fejezet tartalmazza.

2.8 Fellépők

− Kísérjék  figyelemmel  a  helyszínen  a  rendezvény  résztvevőinek  biztonságáról  adott
tájékoztatókat. 

− Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező,
vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat. 

2.9 Kiállítók, szolgáltatók

− Kísérjék  figyelemmel  a  helyszínen  a  rendezvény  résztvevőinek  biztonságáról  adott
tájékoztatókat. 

− Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező,
vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat. 

− A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db
34A,  183B és  C  típusú  egységtűz  oltására  alkalmas  hordozható  tűzoltó  készüléket  kell
készenlétben tartani, amely érvényes felülvizsgálati idővel rendelkezik. Ennek biztosítása a
vendéglátó  egység  üzemeltetőjének  kötelessége,  melyről  előzetesen,  a  bérleti  szerződés
megkötésekor, de legkésőbb a hely elfoglalásakor a felelős szervező írásban is tájékoztatja.
PB  gázzal  üzemelő  berendezés  esetén  nem  lehet  a  tartalék  gázpalack  a  szolgáltatás
helyszínén.

− Az  alkalmazott  villamos  hosszabbítók,  elosztók  lehetőség  szerint  kültéri  kivitelűek,
megfelelő IP védettségűek legyenek, vagy nedvesség és egyéb külső hatások ellen védve
legyenek.
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− Veszélyhelyzet és kiürítés esetén a feladataikat az 5. és 6. fejezet tartalmazza.
− A kiállítókra, vendéglátókra vonatkozó biztonsági terv kivonatot a 7. számú melléklet 

tartalmazza.

2.10 Valamennyi közreműködőtől elvárt magatartás 

− Tartsa  be  a  szervező  által  kiadott,  a  rendezvény  rendjére,  a  műsorszolgáltatásra,  a
vendéglátóhelyek  elhelyezésére,  működésére,  a  szeszes  itallal  történő  kiszolgálás
szabályaira vonatkozó előírásokat.  

− Kísérje  figyelemmel  a  helyszínen  a  rendezvény  résztvevőinek  biztonságáról  adott
tájékoztatókat. 

− Vegye figyelembe és tartsa be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező
vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat. 

− Vegye figyelembe a kihelyezett  biztonsági  jelzéseket,  szükség esetén annak megfelelően
járjon el. 

− A balesetet, káreseményt jelentse be a szervezőnek, vagy a biztonsági személyzet tagjának.  

2.11 Irányítási pont

A szervező  irányítási  pontot  hoz  létre,  amelynek  helye,  a  Katasztrófavédelemmel  egyeztetett
helyszín. 

Helye: Szerencsi Polgármesteri Hivatal, 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

Az irányítási ponton a rendezvény szervezője, biztonsági vezetője, tűzvédelmi felelőse, esetleges
káreset során a rendőrség, a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői
végeznek irányítói feladatokat. Az irányítási pontot keresztül a szervező biztosítja a kommunikációs
és  tömegtájékoztatási  lehetőséget.  (A kommunikációt  mobiltelefonon  és  hordozható  adóvevőn
keresztül biztosítják.)
Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció
egy példányban megtalálható.

3. A RENDEZVÉNY EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSÁNAK
MÓDJA 

 

3.1 Egészségügyi biztosítás

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 11. § (5) bekezdés szerint: A rendezvény megfelelő
egészségügyi biztosításáért a rendezvény szervezője felelős. Amennyiben a rendezvénybiztosítás
során ellátott beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi
intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről a rendezvény egészségügyi biztosítását végző
szervezetnek - ide nem értve a gyalogőrséget - kell gondoskodnia.  Ennek hiányában, vagy ha a
tervezett oxiológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, az OMSZ igazolt többletköltségét
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a rendezvény szervezője köteles az OMSZ számára megtéríteni. Ez alól kivételt képez a katasztrófa
helyzet.

A rendezvényen egy időben várhatóan maximum 6.000 fő tartózkodik. 

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. melléklet 1.6.3. pontban meghatározottak alapján
jelen rendezvényre érvényes előírás:
5001-10.000 fő részvétele esetén egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi
szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen
belül elérhető legyen.

A fentiekre tekintettel a szervező 
� 2018. 08. 24-én, pénteken 15.00 órától 2018. 08. 25-én, szombaton 02.00 óráig, 
� 2018. 08. 25-én, szombat 10.00 órától 2018. 08. 26-án, vasárnap 02.00 óráig
� 2017. 08. 26-án, vasárnap 10.00 órától 24.00 óráig, 
de legalább a rendezvény aznapi programjának befejezéséig.

egy  esetkocsi  és  egy  mentőgépjármű  helyszínen  tartózkodását  rendelte  meg  az  egészségügyi
szolgáltatótól.

Az egészségügyi szolgáltató:

Megnevezés: Kh-Medworks Egészségügyi Oktató, Szolgáltató Kft.
Képviselője: Kőházi Gábor

Az esetkocsi tartózkodási helye:

Bolyai iskola udvara – Posta utca felőli bejárat (Posta utca 4. szám)

Ezen  felül  a  szolgáltató  biztosít  mozgóőrséget,  valamint  egy  mentő  motorkerékpárt,  amelynek
tartózkodási helye: a 3. kapu mellett (Fürdő és Wellnessház előtt). 

A Fesztivál  ideje  alatt  a  Szerencsi  Fürdő  és  Wellnessházban  elsősegélyt  nyújtanak,  valamint  a
várkertben a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtó sátrat üzemeltet.

3.2 Köztisztaság, higiénia

A Fesztivál területén keletkezett hulladék a kihelyezett állandó és a rendezvény miatt kialakított
hulladékgyűjtőkbe  helyezhető,  melyek  ürítését  folyamatosan  biztosítják  a  Szerencs  Városgazda
Nonprofit Kft. munkatársai.

A szervező a Fesztivál területén található nyilvános WC-ket folyamatosan nyitva tartja, és takarítja:
- Rákóczi-vár Árkád
- Rákóczi-vár északi kapu
- Kulcsár Anita Sportcsarnok
- Polgármesteri Hivatal 
- Népház – Kossuth tér 1.
- Szerencsi Fürdő és Wellnessház
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- Rákóczi-vár – emeleti mosdó – vendéglátók részére elkülönítve

A szervező a Fesztivál idejére mobil WC-ket telepít az alábbi helyekre:
- várkert, Szerencs Fürdő és Wellnessház mögötti terület
- Rákóczi út 79. szám udvara (volt úttörőház)
- Béke utca, Polgármesteri Hivatal garázsa mögött
- várkert a Bástyaszínpad mellett
- várkert nyugati fala
- Posta utca
- Szakképző iskola (volt Hunyadi iskola) parkolója
- Geisenheim tér 

A nyilvános  mobil  WC-k  takarítását  a  Fesztivál  ideje  alatt  folyamatosan  végzik  a  Szerencsi
Városgazda Non-profit Kft. munkatársai.

4. A BELÉPÉS ÉS ELTÁVOZÁS RENDJE

A Fesztivál  területe  a  szervező  által  körülhatárolással  körbezárt  terület,  melyet  az  1.  számú
mellékletben szereplő helyszínrajz mutat be. A körbezárt területre kizárólag az alábbi fejezetben
leírt módon és feltételekkel lehet belépni. 

A Fesztivál területére érkezők hat beléptető ponton léphetnek be:
1. kapu: Ondi út – Zrínyi utca kereszteződése
2. kapu: Béke utca és a Hivatal köz kereszteződése előtt
3. kapu: A Rákóczi úton a Szerencsi Fürdő és Wellnessház mellett
4. kapu: A várkert Deák Ferenc (Sallai) utca felőli kapuja
5. kapu: A Rákóczi-vár déli kapuja a Huszárvár utca és a Bástya utca kereszteződésénél
6. kapu: a Bolyai iskola déli oldala a Huszárvár utca és a Jókai utca kereszteződésénél

4.1 Beléptető pontok a közönség és a fellépők részére

Be- és kijárat az 1-6. kapun. Üzemel:
� augusztus 24-én 15.00-24.00 óra között
� augusztus 25-26-án 09.00-24.00 óra között a közönség be- és kiléptetésére. 

Fellépők be- és kiléptetése: az 1. és 5. számú kapun, valamint a Nagyszínpadhoz a Rákóczi út lezárt
szakaszán a 37-es főút irányából.

4.2 Beléptető pontok a kiállítók, szolgáltatók részére

Technikai be- és kijárat a 4. számú kapun. Üzemel:
� augusztus 24-26-án 06.00-24.00 óráig
az  árusok  és  kiállítók  be-  és  kiléptetésére,  a  Csokoládé  Kalandpark  játékainak  be-  és
kiszállítására.
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4.3 Információs pontok

A  rendezvény  helyszínén  tartózkodók  mozgásának  koordinálását  információs  pontok  segítik.
Információs pontok helye: 

- 1-2-3-4-5-6. beléptető kapuknál

4.4 A beléptető pontok általános feladata 

− jegyárusítás, jegyek ellenőrzése, 
− meghívók, belépési engedélyek ellenőrzése,  
− a látogatók beléptetése, karszalaggal történő ellátása,
− az érkezők regisztrálása, 
− biztonsági ellenőrzés végrehajtása (táska átvizsgálása)
− a  beviteli  tilalom  alá  eső  tárgyak  ideiglenesen  elzárt  tárolásba  vétele,  őrzése,

visszaszolgáltatása, 
− közbiztonságra  különösen  veszélyes,  vagy  pirotechnikai  eszköz,  fegyver,  bódító  hatású

készítmény vagy szer észlelése esetén a hatósági intézkedés kezdeményezése,   
− a mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak biztosítása, 
− a közönség tájékoztatása, 
− kiürítés  esetén,  továbbá  a  rendezvény  befejezését  követően  a  közönség  eltávozásának

segítése. 
 

4.5 Belépésre jogosultság

− A fesztivál  látogatói  hat  beléptető  kapun  keresztül  az  elővételben  vagy  a  helyszínen
megváltott bérlet/napijegy mellé kapott karszalaggal léphetnek a fesztivál területére. 

Belépőjegyárak:

AUG. 24. PÉNTEK – 
„KONCERTNAP”

Felnő� elővételben aug. 12-ig  
3500 Ft/fő

Aug. 13-tól és a helyszínen: 
4500 Ft/fő

Gyermekjegy: 2500 Ft/fő 
6-14 éves kor közö� 
(csak a helyszínen váltható –
jogosultságot igazolni kell)

AUG. 25. SZOMBAT - 
CSOKIFESZTIVÁL

Felnő� napijegy elővételben 
aug. 12-ig: 2000 Ft/fő
Felnő� napijegy a helyszínen: 
2200 Ft/fő

Gyermek napijegy:
1400 Ft/fő 6-14 év közö�
(csak a helyszínen váltható)

Családi jegy: 2 felnő� + 2 
gyermek: 5500 Ft/nap

AUG. 26. VASÁRNAP- 
CSOKIFESZTIVÁL

Felnő� napijegy elővételben 
aug. 12-ig: 2000 Ft/fő
Felnő� napijegy a helyszínen: 
2200 Ft/fő

Gyermek napijegy:
1400 Ft/fő 6-14 év közö�
(csak a helyszínen váltható)

Családi jegy: 2 felnő� + 2 
gyermek: 5500 Ft/nap

PÉNTEK - SZOMBAT - 
VASÁRNAP

BÉRLET                  Aug. 12-ig 6000 Ft; aug. 13-tól 7500 Ft/fő

SZOMBAT  - VASÁRNAP Szerencsi lakcímkártyával INGYENES a belépés.

A rendezvényre 6 éves kor ala� a belépés díjtalan.
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� A bérlet három napra (augusztus 24-25-26.), valamennyi színpadi programra érvényes,
további kedvezmény nem vehető igénybe. + A megváltott bérlettel az augusztus 23-i
táncszínházi produkció és Neoton koncert ingyenesen látogatható.

� Szerencsi lakcímkártya és személyi igazolvány felmutatása esetén augusztus 25-én és
26-án a belépés díjtalan (karszalag kötelező).

� 6 éves kor alatt a belépés díjtalan – csak szülői kísérettel (karszalag a kisgyermekeknek
is kötelező).

4.6 Beléptetéskor végrehajtható ellenőrzés módja 

− Meghívó,  azonosítás,  belépési  jogosultságról  meggyőződés.  Belépőjegy,  karszalag
ellenőrzése.

− Lakcímet vagy életkort igazoló okmány felmutatásának kérése, – amennyiben indokolt.
− Csomag  tartalmának  ellenőrzése  a  testi  sérülés  okozására  alkalmas,  vagy  más,  beviteli

tilalom alá eső tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében (táskaellenőrzés)

4.7 A beléptetés megtagadása 

A beléptetés megtagadására kerül sor különösen: 
− Hamis vagy hamisított bérlettel,  jeggyel,  meghívóval, sérült,  szakadt karszalaggal érkező

személy esetén.  
− A belépésre jelentkező az életkor vagy a szerencsi lakcíme igazolására irányuló felhívásnak

nem tesz eleget, vagy más személy okmányával kívánja magát igazolni. 
− Csomagtartalom és/vagy ruházat ellenőrzését az érkező elutasítja. 
− Az ellenőrzés közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását észleli. 
− Hatósági intézkedés válik szükségessé: 

� közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, 
� pirotechnikai eszköz, robbanó vagy robbantószer, 
� fegyver, 
� kábítószer, vagy bódító hatású szer észlelése esetén. 

− Az érkező személy a szervező által meghatározott beviteli tilalom alá eső dolog ideiglenes
helyszíni tárolásba helyezését megtagadja. 

− Az érkező személy jogellenes,  a rendezvény megtartását  akadályozó vagy zavaró,  annak
biztonságát veszélyeztető magatartást tanúsít, és azt a felhívás ellenére sem szünteti meg. 

 

4.8 A belépési, bent tartózkodási jogosultság jelzése 

A  szervező  a  jegyek  mellé  a  bent  tartózkodók  létszámának  ellenőrzése,  a  létszámváltozás
figyelemmel  kísérése,  továbbá  a  résztvevők  létszámának  igazolása  érdekében  a  rendezvény
résztvevői számára jól látható, naponta eltérő színű karszalagot biztosít.
Napi karszalagok színe: 

- péntek: piros 
- szombat: narancs
- vasárnap: zöld

Bérletes karszalag színe: zöld textil, nyomott mintás
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Szerencsi lakcímkártyával átvehető karszalag: fehér plastik, Szerencs feliratos
6 éven aluliaknak: zöld smile-fejes
Sajtómunkatársak: sárha karszalag sajtó felirattal.
Fellépőknek a backstage elhagyásához és oda visszatéréshez: a napi karszalag Backstage felirattal
Kereskedők: fehér karszalag piros Kereskedő felirattal 
Camping: pink

Egy-egy résztvevő a megvásárolt napi jegyek alapján több karszalagot is viselhet. 

A szervezők zöld színű szalaggal nyakba akasztható névre szóló passzal rendelkeznek, a fellépők, a
biztonsági  szolgálat,  a  rendezvénytechnika,  az  árusítást,  vendéglátást,  szórakoztatást,  technikai
kiszolgálást végzők karszalagot, a meghívott vendégek előre kiadott bérletes karszalagot viselnek.
 
A rendszeres  áruszállítást,  a  kommunális  szállítást,  egyéb  technikai  feladatot  végző  járművek,
rendszámra  kiadott  belépési  engedéllyel  rendelkeznek.  Az  árusok,  szolgáltatók  érkezéskor,
területfoglaláskor kapják meg a behajtási engedélyüket.

A lezárt területen lakóhellyel rendelkező magánszemélyek, és a székhellyel, telephellyel rendelkező
vállalkozások rendszámra kiadott behajtási engedéllyel rendelkeznek.
 
A hatóság képviselőinek  belépési  jogosultságát  az  egyenruhájuk,  illetve  a  szolgálati  igazolvány
vagy megbízólevél igazolja. 
 

4.9 A fiatalkorúak vendéglátóhelyen történő kiszolgálása 

A fiatalkorú vendégeket a vendéglátóhelyeken szeszes itallal kiszolgálni tilos! 
 

4.10 A rendezvény területére beviteli tilalom alá eső dolgok 

A rendezvény területére tilos bevinni: 
− közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,  

� az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t
meghaladja, továbbá 

� a szúróhosszúság vagy a vágó él méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a
szúró-,  vágóeszközt  vagy  testi  sérülés  okozására  alkalmas  egyéb  tárgyat  kilövő
készülék  (különösen:  felajzott  íj,  számszeríj,  francia  kés,  szigonypuska,  parittya,
csúzli),

� a  jellegzetesen  ütés  céljára  használható  és  az  ütés  erejét,  hatását  növelő  eszköz
(különösen: ólmosbot, boxer),

� a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek, 
� az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével

támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray),
� az  olyan  eszköz,  amely  az  utánzás  jellege  és  méretarányos  kivitelezése  miatt

megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat),
� az  olyan eszköz,  amely  elektromos  feszültség  útján  védekezésre  képtelen  állapot

előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló), 
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� az olyan eszköz, 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, 
− gyúlékony (I-IV. tűzveszélyességi fokozatú) folyadékokat (pl. hígító, festékadalék, benzin,

stb.), 
− kábító- vagy kábító hatású szert, 
− alkohol tartalmú italokat, 
− üveges kiszerelésben lévő terméket (pl. üdítőital, sör, befőtt, stb.), 
− 1,5 liternél nagyobb műanyagpalackos üdítőitalt, vizet, 
− háziállatot (pl. macska, kutya)

 

4.10.1 A beviteli tilalom alá eső dolog letétbe helyezése, őrzése, 
visszaszolgáltatása 
A  beviteli  tilalom  alá  eső  tárgyakat  –  amennyiben  annak  birtoklása  szabálysértést  vagy
bűncselekményt nem valósít meg – a beléptető ponton a biztonsági személyzet átvételi elismervény
ellenében  megőrzésre  átveszi,  azt  a  birtokos  részére  az  elismervény  ellenében  távozáskor
visszaszolgáltatja. 
 
A  vissza  nem  vett  dolgok  esetében  a  biztonsági  személyzet  a  talált  tárgyakra  vonatkozó
rendelkezések szerint jár el.  
 

4.11 A talált tárgyak kezelése 

A rendezvény helyszínén talált tárgyat a biztonsági személyzet a beléptető ponton a találótól átvételi
elismervény ellenében átveszi, majd az irányítási ponton leadja. 
A talált dolgot a szervező a helyszínen jegyzőkönyv alapján a tulajdonosnak kiszolgáltatja, ha hitelt
érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi. 
Fesztivál idején át nem vett talált tárgyak esetén a Ptk. XVII. fejezetében foglaltak szerint járnak el. 

4.12 Kilépés a rendezvény helyszínéről 

A rendezvény helyszínét bárki bármikor szabadon elhagyhatja, oda a sértetlenül viselt karszalag
bemutatásával a bent tartózkodási jogosultságának ideje alatt visszatérhet. 
Az elveszett, sérült, szakadt karszalagot a szervezők nem pótolják. 

A be-  és  kilépést  a  szervező  a  biztonsági  személyzet  közreműködésével  regisztrálja,  hogy  a
létszámváltozás folyamatosan figyelemmel kísérhető legyen.
A visszatérő személy ismételt biztonsági ellenőrzés alá kerülhet. 
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5. TŰZVÉDELEM: 
TEENDŐK TŰZ ÉS KÁRESEMÉNY ESETÉN. 

A KIÜRÍTÉS, MENEKÍTÉS TERVE
 

5.1 Tűz jelzésének módja

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, az haladéktalanul
köteles értesíteni tűzoltóságot, és a rendezvény szervezőjét vagy a biztonsági szolgálatot. A jelző
személy  a  jelzés  megtétele  után  meggyőződik  a  hozzá  érkezett  jelentés  tényéről,  és  ennek
függvényében teszi meg a további intézkedéseket.

A tüzet jelző személy feladata:

- jelzi a riadó tényét
- jelzi a riadó helyét és okát
- értesíti a Tűzoltóságot 

SZERENCSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG
3900 Szerencs, Rákóczi út 119.

Tel: +36/47/563-090
Fax: +36/47/563-097

 A bejelentés tartalmazza: 

- az esemény pontos helyét,
- mi történt,
- mi ég,
- mi van veszélyben,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző személy nevét és telefonszámát.

5.2 A rendezvényterület kiürítésének esetei

A rendezvény felfüggesztésére és területének kiürítésére kerül sor:
- baleset,
- elemi csapás (tűz, viharos időjárás),
- tömeges rendbontás esetén, 
- valamint minden olyan esemény bekövetkezésekor, vagy várható bekövetkezésekor, amely a

résztvevők testi épségét, életét veszélyeztetheti.  

A rendezvény felfüggesztését a felelős szervező vagy hatóság rendelheti el.

5.3 Bejárat a tűzoltó- és mentőgépjárműveknek 

A 1. 2., 3., 4., 5., 6. számú kapu szolgál mentési, tűzoltási bejáróként. A tűzoltógépjárművek oltóvíz
vételi lehetőségét biztosító tűzcsapok helye:
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- Huszárvár utca,
- Szerencsi Fürdő
- Rákóczi-vár kertje keleti fal és nyugati fal,
- Rákóczi út és Posta utca kereszteződése,
- Rákóczi-vár Udvaros Palotaszárny
- Geisenheim tér
- Rákóczi út – Katolikus templom mellett
- Rákóczi út – Bolyai iskola bejárata előtt
- Zrínyi utca

A bejáratok, és a tűzcsapok, tűzoltókészülékek helye az 1. számú mellékletben szereplő térképen
jelölve.

5.4 A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén szükséges 
teendők

A rendezvény területén tartózkodók riasztását a rendezvény felelős szervezője rendeli el.  
Teendők:

− a színpadi műsort, szórakoztató, bemutató programokat, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást
azonnal be kell fejezni, 

− a vészhelyzetre kijelölt térhangosító berendezés alkalmazásával a biztonsági felelős a felelős
szervező utasítására a jelenlévőket értesíti az alábbiak szerint: 

Szöveg 1. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A rendezvényt műszaki okok miatt meg kell szakítanunk. A
hiba elhárítása után további információkkal szolgálunk Önöknek.

Ladies and Gentlemen, the event has to be discontinued due to technical reasons. After
solving the problem we will inform you.

Szöveg 2.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sajnálattal közöljük, hogy a rendezvény helyszínét ki kell ürítenünk. 
Kérjük Önöket, hogy mielőbb hagyják el a rendezvény területét a legrövidebb útvonalon.

Kövessék a biztonsági szolgálat utasításait!

Ladies and Gentleman, I regret to inform you that the event location should be emptied.
Please, leave the event location as soon as possible in the sortest route. Follow the

instruction of the security service.

A  tájékoztató  szövegét  a  rendezvény  szervezője  a  veszély  jellegére,  helyére,  bekövetkezési
valószínűségére  módosíthatja.  A tájékoztatóban  ki  kell  térni  szükség esetén  az extrém időjárási
hatások  elleni  védelem  érdekében  kijelölt  építmények  helyére,  megközelítésének  módjára,
távolságára is. 
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Az értesítést többször magyarul, továbbá angol nyelven is meg kell ismételni. 
 

5.5 Tartalék energiaellátás áramszünet esetén

A szervező a menekülés  biztosítását  szolgáló – rendezvény miatt  telepített  – villamos táplálású
berendezések tartalék energiaellátást legalább 30 percen át köteles biztosítani. 
Ennek  érdekében  a  Fesztiválszínpadnál  és  a  Bástyaszínpadnál,  ahol  a  legnagyobb  létszámú
közönség várható, 1-1 darab aggregátor kerül elhelyezésre. Az aggregátorhoz szükséges üzemanyag
elhelyezése  a  színpad  mögött  elzárt  helyen,  Üzembehelyezésért  felelős:  a  színpadtechnika
munkatársa. A kisebb színpadoknál, a Várszínpadnál és a Galéria színpadnál villamos hálózattól
független hangosító berendezés kerül elhelyezésre (megafon). 

5.6 Kivetítők telepítése

A szervező a résztvevők biztonsági tájékoztatása céljából két  darab legalább 2 méter képátlóval
rendelkező kivetítőt telepít a Fesztivál területén. 
LED-fal telepítési helye: a Rákóczi úton a Fesztiválszínpadon és a várkertben a Bástyaszínpadon. 
A kivetítőkön a résztvevők biztonsági tájékoztatását szolgáló kiírások, képek láthatók, valamint a
koncertek szünetében a fesztiválról, az egyéb programokról szóló hasznos információk láthatók. A
nagyobb koncertek előtt  megjelenik  a  fesztivál  helyszínrajza,  a  menekítési  helyszínek,  kiürítési
irányok.

5.7 A rendezvényterület elhagyásának módja 

A rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülést biztonsági jelek segítik. A kiürítési,
menekülési útvonalakat 1200x600 mm nagyságú, zöld alapon fehér, utánvilágító biztonsági jelek
jelzik. A terület kiürítési irányait, útvonalait a mellékelt helyszínrajz tartalmazza. 
A beléptető kapuknál,  a  színpadok közelében  és  a  várkapukon elhelyezett  térképek,  valamint  a
közönség számára kiosztott szórólapon látható biztonsági térkép segíti a tájékozódást.

5.7.1 Kiürítési útvonalak
A kijelölt kiürítési útvonalak az egyes szektorokból az alábbiak: 

A) SZEKTOR 
Nagyszínpad és a Rákóczi úti sátorterület

b) 1. számú útvonal: a 1. kapun át az Ondi úton felfelé
c) 2. számú útvonal: a 6. kapun át a Posta utcán keresztül a Huszárvár utca, Jókai utca 
irányába 
c) 3. számú útvonal: a Rákóczi úton nyugati irányba, a 3. kapu irányába (Kossuth tér felé) 
d) 4. számú útvonal: a várkerten keresztül a Deák Ferenc utca (Sallai utca) irányába (4. 
kapu)
e) 5. számú útvonal: a várkerten keresztül a Rákóczi-vár Huszárvár úti bejáratán át az 5. 
kapu irányába

B) SZEKTOR 
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Csokoládé Kalandpark (a Rákóczi-vár nyugati fala mellett)

a) 4. számú útvonal: a várkerten keresztül a Deák Ferenc utca (Sallai utca) irányába (4. 
kapu)
b) 5. számú útvonal: a várkerten keresztül a Rákóczi-vár Huszárvár úti bejáratán át az 5. 
kapu irányába

C) SZEKTOR 
Várszínpad, Galériaszínpad, a Rákóczi-vár területe

a) 4. számú útvonal: a várkerten keresztül a Deák Ferenc utca (Sallai utca) irányába (4. 
kapu)
b) 5. számú útvonal: a Rákóczi-vár Huszárvár úti bejáratán át az 5. kapu irányába

D) SZEKTOR 
Bástyaszínpad, várkert, sátorterület

a) 4. számú útvonal: a várkerten keresztül a Deák Ferenc utca (Sallai utca) irányába (4. 
kapu)
b) 5. számú útvonal: a Rákóczi-vár Huszárvár úti bejáratán át az 5. kapu irányába
c) 6. számú útvonal: a várkerten keresztül a várkert nagykapuján át a Rákóczi út felé, majd
onnan az Ondi út (1. kapu) vagy a Kossuth tér (3. kapu) felé 

5.7.2 Eljárás a kiürítés elrendelése esetén 
A rendezvény felelős szervezőjének cselekvési rendje 

Csider Andor
− Meggyőződik a tűzjelzés (vagy káresemény) bejelentésének valódiságáról. 
− Értesíti a tűzoltóságot, a mentőszolgálatot és a rendőrséget. (112)
− Értesíti a biztonsági szolgálatot, a műszaki személyzetet. 
− Dönt a rendezvény megszakításáról, a terület kiürítésének elrendeléséről. 
− Tájékoztatja a rendezvény közönségét az eseményről. 
− Elrendeli a terület elhagyását.  
− Felkészül a tűzoltóság fogadására. 
− Tájékoztatja a kiérkező tűzoltóegység parancsnokát az eseményről és az addig tett 

intézkedésekről. 
− Közreműködik a tűz oltásában, az élet- és vagyonmentésben. 
− Megszervezi a helyszín biztosítását a tűzvizsgálat befejezéséig. 
− Közreműködik a kárelhárítás, kárenyhítés feladataiban. 

 
Biztonsági és tűzvédelmi felelős feladata
Király Judit 

− A rendezvényen résztvevők biztonságát veszélyeztető esemény észlelése vagy tudomására 
jutása esetén haladéktalanul értesíti a felelős szervezőt.

− A felelős szervező utasítására a hangosító berendezés segítségével a közönség tájékoztatása 
a rendezvény biztonsági okból történő megszakításáról.  

− Intézkedik a közönség felhívásáról a terület elhagyására a megadott szövegminta 
segítségével, illetve a felelős szervező utasítása szerint. 
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A biztonsági szolgálat és a polgárőrség cselekvési rendje 
Biztonsági szolgálat: Kicsi György
Polgárőrség: Oláh János 

− A kiürítés elrendelését követően irányítani, segíteni a területet elhagyó közönség mozgását. 
− Ellenőrizni, hogy a veszélyeztetett területen személy (pl. sérült, idős, vagy gyermek) nem 

maradt-e. 
− A sérültek nevének, nemének, korának feljegyzése, illetve azoké, akit társaik nem találnak.  
− Megkezdeni a személyek mentését. 
− Megkísérelni a tűz oltását. 
− Megkísérelni a vagyonmentést. 
− Közreműködni a helyszín biztosításában, a mentett vagyon védelmében.
− A terület őrzése a rendezvény szervezőjének intézkedése szerint. 
− Tanúsítsanak higgadt magatartást, határozottságot, ezzel is segítve a pánik elkerülését. 

Rendezvénytechnika munkatársainak feladata
Nagyszínpad: Bartókné 
Bástyaszínpad, Galériaszínpad: Hegedűs Ádám
Várszínpad: Juhász Attila , SZMK

− A biztonsági feladatokhoz nélkülözhető villamos berendezések áramtalanítása.
− A színpadon és a színpad mögötti területen tartózkodó szereplők, közreműködők 

menekítésének segítése. 
− Amennyiben a tűz a környezetükben keletkezett, a tűz oltásának megkísérlése. 
− További feladatokat a felelős szervező utasításai szerint látnak el. 
− A színpadok védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű tűzoltó 

készüléket kell készenlétben tartani.
− Áramtalanítási helyek:

- Rákóczi út-Ondi út sarka (koncertszínpad mellett)
- Rákóczi út 79. előtt (sátorterület)
- Rákóczi-vár északi kapuja
- Várkert (térkép szerint)
- Rákóczi-vár belső udvara (várszínpad mellett)
- Sportcsarnok: szertár (bástyaszínpad)
- Színháztermen belül az Árkád felőli bejárata melletti főkapcsoló
- Polgármesteri Hivatal földszint

Áramtalanításért felelős: színpadtechnikusok, Motkó Miklós (ÉMÁSZ)

A fellépőktől, árusítást, vendéglátást végzőktől elvárt magatartás   
− A rendezvény megszakítására, a terület kiürítésére irányuló felhívás esetén a 

műsorszolgáltatást, a vendégkiszolgálást azonnal fejezzék be, az elektromos 
műsorszolgáltató berendezéseket, egyéb eszközeiket kapcsolják ki, áramtalanítsák. 

− A veszély elhárításáig eszközeiket, berendezéseiket hagyják a helyszínen. 
− A felelős szervező utasításai, illetve a biztonsági jelzések szerint hagyják el a rendezvény 

veszélyeztetett területét. 

A közönségtől elvárt magatartás 
− Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott 

tájékoztatókat. 
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− Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező,
vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat. 

− A terület kiürítésére vonatkozó felhívás esetén a legközelebbi kijáraton hagyják el a 
rendezvény területét. 

− A kiürítés, menekítés során vegyék figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség 
esetén annak megfelelően járjanak el. 

− Segítsék elő a tűzoltó, mentő járművek szabad mozgását, a mentési, kárelhárítási munkákat 
kíváncsiskodással ne zavarják, ne akadályozzák. 

− Haladéktalanul teljesítsék a tűzoltás-vezető, mentésvezető utasításait. 
 

6. INTÉZKEDÉSI TERV VIHAROS IDŐJÁRÁS ESETÉN
 

6.1 Az intézkedési terv rendeltetése  

Az intézkedési terv rendeltetése, hogy biztosítsa veszélyhelyzet esetén a rendezvény helyszínének
kiürítéséhez  szükséges  döntés-előkészítés  megalapozottságát,  szervezési,  védekezési  feladatok
összehangolt, szervezett végrehajtását. 
 
Az  intézkedési  terv  szerinti  eljárás  biztosítja  a  rendezvény  helyszínén  összegyűlt  tömeg
figyelmeztetését, szükség esetén a területről történő biztonságos kimenekítését és elhelyezését az
emberek életét, testi épségét veszélyeztető viharos erejű szél, jelentős mennyiségű csapadék, illetve
egyéb veszélyhelyzetek esetére. 
 

6.2 Az intézkedési terv alapelvei, fogalmai 

Az intézkedési terv az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) figyelmeztető előrejelzésére és
riasztására épül. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzést és riasztást a következő időjárási elemekre ad
ki: 

− heves zivatar, 
− felhőszakadás, 
− széllökés. 

6.3 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 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
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az  időjárás  alakulásáról.  Kövessük  a  megbízható  média  által  közvetített  tanácsokat,  illetve  a
hatóságok utasításait. 
 
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 kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden
körülmények  között  kövessük  a  hatóságok  utasításait.  A veszélyjelzés  e  legmagasabb  (piros)
szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek. 
 
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. 

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! 
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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 már meghaladhatják a 90
km/h, de néhol akár a 110 km/h körüli értéket is elérhetik. 

A  harmadik  szintű  (piros) veszélyjelzés  esetén,  nagy  területen  110  km/h  feletti  széllökések
várhatóak. 
 

6.4 A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése 

A felelős szervező által megbízott biztonsági és tűzvédelmi felelős augusztus 22. szerda 12 órától
augusztus  27.  vasárnap  23  óráig  folyamatosan  figyelemmel  kíséri  a  rendezvény  adott,  illetve
következő napjára szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzést,
amelyben  a  legvalószínűbb  veszélyes  időjárási  események  várt  térbeli  és  időbeli  alakulásának
leírása  található.  Erről  tájékoztatja  a  szervezésben,  a  rendezvény  biztosításában  résztvevőket,
valamint a rendezvénytechnika vezetőjét, aki a biztonsági tervben meghatározottak szerint jár el,
tájékoztatja a résztvevőket. 
A  biztonsági  felelős  kapcsolatot  tart  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  (Szerencsi  Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság)  ügyeletével,  és  veszi  annak
veszélyjelzését. 

Veszély esetén riasztandó személyek

Csider Andor felelős szervező
Oláh János, Szerencsi Polgárőrség
Kicsi György, biztonsági szolgálat
Tóth István, Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
Takács M. István, Szerencsi Városüzemeltető Non-pr. Kft. ügyvezetője
Nyiri Tibor polgármester
(akadályoztatása esetén: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester)
Dr. Barva Attila jegyző
Király Judit biztonsági és tűzvédelmi felelős
Kapcsolatfelvétel: a Szerencsi Hivatásos tűzoltóság ügyeletével: 

6.5 Mentési útvonalak kijelölése és jelzése

Rendkívüli  időjárási  helyzet  esetén  a  látogatók  az  1.  számú  mellékletben  szereplő  térképen
nyilakkal jelölt irányokban hagyhatják el a fesztivál területét, illetve húzódhatnak a fedett mentési
helyekre.
A fesztivál területén a mentési útvonalakat 1200x600 mm nagyságú zöld alapon, fehér piktogramos
utánvilágító nyilak jelölik. 
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A fesztivált  területét  ábrázoló  A1  méretű  léptékes  térképek  kihelyezésre  kerülnek  valamennyi
beléptető  kapunál,  A3-as  méretben  a  színpadok  környékén,  valamint  A5  méretű  szórólap
formájában kiosztásra kerülnek beléptetéskor.
A  rendkívüli  helyzetekről  a  színpadokon  a  műsorközlő  mikrofonon  vagy  hangosbemondón
keresztül tájékoztatja a látogatókat.

6.6 Látogatók tájékoztatása rendkívüli időjárás esetén

A színpadokon  mikrofonba  vagy  áramszünet  esetén  hangosbemondóba  a  következő  szöveget
olvassa be a műsorközlő:
„Tisztelt Látogatóink! A meteorológiai előrejelzés szerint ….. idő várható. Az időjárási viszonyok
miatt  húzódjanak  fedett  helyekre:  a  Sportcsarnokba,  a  Rákóczi-várba,  a  Polgármesteri  Hivatal
épületébe  vagy  a  Fürdő  épületébe.  Kérjük,  kövessék  a  rendőrség,  a  polgárőrség,  a  biztonsági
szolgálat és a szervezők utasításait.”

6.7 Feladatok rendkívüli időjárási helyzet esetén

A biztonsági és tűzvédelmi felelős feladata
− Az OMSZ figyelmeztetésének vagy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság/tűzoltóság 

ügyelete értesítésének vétele. 
− A felelős szervező tájékoztatása a veszélyjelzésről, illetve a riasztási fokozat változásáról. 

 
Felelős szervező feladata

− Mérlegeli a riasztás adatait, figyelemmel a katasztrófavédelmi igazgatóság javaslataira, 
utasításaira. 

− NARANCS (második szintű) riasztás esetén:
o elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül, 

figyelmezteti az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre.
− PIROS (harmadfokú) riasztás esetén:

o dönt a rendezvény félbeszakításáról, 
o elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül, 

figyelmezteti a veszélyhelyzetre,  
o elrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének kiürítését, elhagyását, 
o tájékoztatja az intézkedésről a társ biztonsági szervezetek képviselőit. 

 
A döntést úgy kell meghozni, hogy a rendezvény még a vihar megérkezése előtt 45-60 perccel 
beszűntethető, és a közönség nyugodt, biztonságos eltávozása biztosítható legyen. 
 
A biztonsági szolgálat és polgárőrség feladata
Feladatait az „5. TŰZVÉDELEM: TEENDŐK TŰZ ÉS KÁRESEMÉNY ESETÉN. A KIÜRÍTÉS, 
MENEKÍTÉS TERVE” című fejezet tartalmazza. 

 A rendezvénytechnika személyzetének feladata

A terület kiürítésének elrendelése során:
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− A közönség eltávozását követően gondoskodik az elektromos berendezések 
(színpadtechnika, a terület elhagyását követően a térhangosítás, biztonsági világítás, a 
villamos-energia ellátás, stb.) lekapcsolásáról, feszültség-mentesítéséről. 

− A színpadtetőket leengedi.
− Rögzíti, letakarja azokat a berendezéseket, felszerelési tárgyakat, amelyek a kialakult 

helyzetben elszállításra nem kerülhetnek.
− A kijelölt gyülekezőhelyre vonul, és a továbbiakban a felelős szervező utasításai szerint jár 

el. 
 
A szervező műszaki személyzetének feladata

− A rendezvénysátrakat lezárja. 
− A szélnek különösen kitett helyen lévő kordonkorlátokat lefekteti.
− A kifüggesztett nagyméretű molinókat leszereli. 

 
A kereskedelmi, szórakoztató, vendéglátó egységek vezetőinek feladata

− Haladéktalanul beszüntetik a kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó tevékenységeiket.
− Az elektromos berendezéseket áramtalanítják, feszültségmentesítik.
− A kirakott ülőbútorokat (műanyag székek, asztalok, sörpadok) begyűjtik, összerakják, 

lekötik vagy az építményekbe behelyezik úgy, hogy azokat a viharos szél ne ragadja fel és 
sodorja el. 

− Az építmények nyílászáróit lezárják.
− A szabadban maradó építmények biztonsági rögzítéséről (lekötözéséről) gondoskodnak.
− A veszélyeztetett területet elhagyják. 

 
A közönségtől elvárt magatartás 

− A terület kiürítésére vonatkozó felhívás esetén a legközelebbi kijáraton hagyják el a 
rendezvény területét. 

− A kiürítés, menekítés során vegyék figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség
esetén annak megfelelően járjanak el. 

6.8 A résztvevők ideiglenes védelmére kijelölt, számításba vehető 
építmények 

− Kulcsár Anita Sportcsarnok küzdőtér, előtér és öltözők (lelátó nincs megnyitva) – Rákóczi út
100. – 4000 fő

− Rákóczi-vár helyiségei: 
� Színházterem – 100 fő
� Árkád terem – 200 fő
� Lovagterem 200 fő
� fedett kapualjak – 80 fő
� Rákóczi-vár egyéb termei, szálloda – 500 fő

− Polgármesteri Hivatal épülete (garázs és 3 emelet)  – Rákóczi út 89. – 1000 fő
− Szerencsi Fürdő és Wellnessház – Rákóczi út 94. – 300 fő
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6.9 A rendezvény területének elhagyása 

A rendezvényterület  elhagyásának rendjét,  módját az „5.  TŰZVÉDELEM: TEENDŐK TŰZ ÉS
KÁRESEMÉNY ESETÉN. A KIÜRÍTÉS, MENEKÍTÉS TERVE” című fejezet tartalmazza. 

Szerencs, 2018. augusztus 21.

(Csider Andor  sk.)
Igazgató

Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
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7. MELLÉKLETEK
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1. számú melléklet: A Fesztivál helyszínrajza
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2. számú melléklet: A Kulcsár Anita Sportcsarnok helyszínrajza 
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3. számú melléklet: A Kulcsár Anita Sportcsarnok tűzriadó és kiürítési 
terve

Kulcsár Anita Sportcsarnok

TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI TERVE

I. Tűzjelzés 
Aki  tüzet  vagy  annak  közvetlen  veszélyét  észleli,  illetve  arról  tudomást  szerez,  az
haladéktalanul  köteles  értesíteni  a  vezetőket,  vagy  az  ügyeleteseket,  akik  kötelesek
haladéktalanul értesíteni a tűzoltókat. A jelző személy a jelzés megtétele után meggyőződik a
hozzá érkezett jelentés tényéről, és ennek függvényében teszi meg a további intézkedéseket.

A tüzet jelző személy feladata:

- jelzi a riadó tényét
- jelzi a riadó helyét és okát
- értesíti a Tűzoltóságot 

SZERENCSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG
3900 Szerencs, Rákóczi út 119.

Tel: +36/47/563-090
Fax: +36/47/563-097

 A bejelentés tartalmazza: 

‐ az esemény pontos helyét,
‐ mi történt,
‐ mi ég,
‐ mi van veszélyben,
‐ emberélet van-e veszélyben,
‐ a jelző személy nevét és telefonszámát.

 

  A Városüzemeltető Kft. helyszínen tartózkodó ügyeletesének feladata:

‐ riasztás esetén azonnal kinyit minden szabadba vezető kijáratot az ajtók teljes 
szélességében

‐ biztosítja a lezárt termek kulcsainak esetleges hozzáférhetőségét
‐ nappali időszakban a főkapcsolóval elvégzi az épület teljes áramtalanítását
‐ biztosítja, hogy illetéktelen személyek az elektromos főkapcsolót nehogy véletlenül
‐ visszakapcsolják
‐ a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdi a tűz oltását
‐ elzárja a közművek nyitó és zárószerkezeteit
‐ segít az értékek mentésében
‐ közreműködik a kiürítés zavartalan lebonyolításában.

Az épületben tartózkodó vendégek feladata:
a kijáratokon át elhagyják a helyiséget

II. Kiürítési terv:
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Vészjelzés hangos kiabálással (Tűz van, tűz van!), ha rendelkezésre áll, mikrofonon, 
áramszünet esetén hangosbemondón keresztül.

Lelátóról: 
- az iskola felőli kijáraton, majd az iskola főlépcsőjén lefelé, ki a főbejáraton. 
- az étterem felőli kijáraton le a lépcsőn a várkert felé a szabad területre  

Küzdőtérről: 
-  az öltőzők irányába nyíló ajtón, majd végig a folyosón, ki a várkertbe.
- a várkert felé nyíló két ajtón közvetlenül ki a szabadba
- a büfé irányába, az aulán keresztül, ki a várkertbe

Aulából és öltözők előtti folyosóról közvetlenül ki a várkertbe.

III. Tűzoltó felszerelések

A létesítményben tűzoltó készülékek, valamint fali tűzcsapok vannak készenlétben tartva, 
amelynek helyét a térkép tartalmazza.

IV. Egyéb tudnivalók

Elektromos főkapcsoló helye: küzdőtér – déli oldalán lévő szertár
Gáz főelzáró csap helye: Bolyai iskola udvara
Elsősegélynyújtó hely: Bolyai iskola udvarán

33/41



XI. Országos Csokoládé Fesztivál                                                Szerencs, 2018. augusztus 24-26.

4. számú melléklet: Rákóczi-vár színházterem és Árkád terem helyszínrajza
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5. számú melléklet: Rákóczi-vár színházterem és Árkád terem tűzriadó és
kiürítési terv

Rákóczi-vár színházterem és Árkád terem

TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI TERVE

I. Tűzjelzés 
Aki  tüzet  vagy  annak  közvetlen  veszélyét  észleli,  illetve  arról  tudomást  szerez,  az
haladéktalanul  köteles  értesíteni  a  vezetőket,  vagy  az  ügyeleteseket,  akik  kötelesek
haladéktalanul értesíteni a tűzoltókat. A jelző személy a jelzés megtétele után meggyőződik a
hozzá érkezett jelentés tényéről, és ennek függvényében teszi meg a további intézkedéseket.

A tüzet jelző személy feladata:

- jelzi a riadó tényét
- jelzi a riadó helyét és okát
- értesíti a Tűzoltóságot 

SZERENCSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG
3900 Szerencs, Rákóczi út 119.

Tel: +36/47/563-090
Fax: +36/47/563-097

 A bejelentés tartalmazza: 

‐ az esemény pontos helyét,
‐ mi történt,
‐ mi ég,
‐ mi van veszélyben,
‐ emberélet van-e veszélyben,
‐ a jelző személy nevét és telefonszámát.
 

  A Szerencsi Művelődési Központ helyszínen tartózkodó ügyeletesének feladata:

‐ riasztás esetén azonnal kinyit minden szabadba vezető kijáratot az ajtók teljes 
szélességében

‐ biztosítja a lezárt termek kulcsainak esetleges hozzáférhetőségét
‐ nappali időszakban a főkapcsolóval elvégzi az épület teljes áramtalanítását
‐ biztosítja, hogy illetéktelen személyek az elektromos főkapcsolót nehogy véletlenül
‐ visszakapcsolják
‐ a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdi a tűz oltását
‐ elzárja a közművek nyitó és zárószerkezeteit
‐ segít az értékek mentésében
‐ közreműködik a kiürítés zavartalan lebonyolításában.

A kiállítók feladata:
‐ áramtalanítják a standokon lévő elektromos berendezéseket
‐ a kijáratokon át elhagyják a helyiséget
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II. Kiürítési terv:

Vészjelzés hangos kiabálással (Tűz van, tűz van!), ha rendelkezésre áll, mikrofonon, 
áramszünet esetén hangosbemondón keresztül.

Épület elhagyása a Színházteremből: 
‐ Színházteremből közvetlenül a várudvarra nyíló nagy fajajtón keresztül
‐ A színházterem déli végében lévő ajtón keresztül az Árkád terembe, azon végighaladva,

jobbra, majd balra fordulva ki a várudvarra

Épület elhagyása az Árkád teremből: 
‐ Az Árkád terem végében jobbra, majd balra fordulva ki a várudvarra

III. Tűzoltó felszerelések

A létesítményben tűzoltó készülékek vannak készenlétben tartva, amelynek helyét a térkép 
tartalmazza.

IV. Egyéb tudnivalók

Elektromos főkapcsoló helye: színházterem déli végén, technikai raktár
Gáz főelzáró csap helye: hőközpont 
Elsősegélynyújtó hely: Bolyai iskola udvarán
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6. számú melléklet: A Fesztivál programja

A XI. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL PROGRAMJAI
és kísérőrendezvényei – Szerencs, 2018. augusztus 24-26.

AUGUSZTUS 24. PÉNTEK – KONCERTNAP / 0. NAP
Belépés bérle&el vagy napijeggyel.

Bérlet: 7.500 Ft;  napijegy: felnő&: 4.500 Ft, gyerek jegy (6-14): 2.500 Ft

FESZTIVÁLSZÍNPAD BÁSTYASZÍNPAD VÁRSZÍNPAD GALÉRIASZÍNPAD

17.00  Soulwave
19.00  Anna and the Barbies

21.00. Wellhello

23.00  Majka és CurLs

16.00 Elmezavar
18.00 MDC
19.30 Children Of 
Distance
21.30 Hatás Ala�
22.30 Depresszió  
24.00 Skizofrén

15.00 Mátrix
17.00 Passed
18.00 MégEgyKör
20.00 Small Track
21.30 Mohikán
24.00 Missh, Essemm, 
GwM, Burai, Lil G x 
Nemazalány, Animal 
Cannibals, Young G

AUGUSZTUS 25. SZOMBAT – CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL / 1. NAP
Belépés bérle�el vagy napijeggyel:  

Bérlet: 7.500 Ft.  Felnő� napijegy: 2.200Ft, gyerek jegy (6-14) 1.400 Ft, családi napijegy (2f+2gy) 5.500 Ft 

Szerencsieknek lakcímkártyával ingyenes !

9.00 Zenés felvonulás a Rákóczi úton. 
10.00 A XI. Országos Csokoládé FeszJvál ünnepélyes megnyitója a FeszJválszínpadon. 
A rendezvényt megnyitja: Dr. Bognár Lajos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helye&es államJtkára,  
és Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere
11.00 Szakmai program a Bolyai János Katolikus Általános Iskola aulájában 

FESZTIVÁLSZÍNPAD BÁSTYASZÍNPAD VÁRSZÍNPAD GALÉRIASZÍNPAD

10.00 Ünnepélyes megnyitó, 
Szerencsi Férfikar, szerencsi 
óvodások, iskolások műsora    
10.30 Hajnali 
Néptáncegyü�es
14.00 Debrecen 
Helyőrségzenekar
14.40 Katonai díszelgő 
bemutató (a színpad elő�)
15.00 Balkán FanaLk
17.00 PASO
19.00 Bikini
21.00 Punnany Massif
23.00 Bëlga

10.30 Tánccsoportok 
fellépése
12.00 Opere� 
14.00 Fatal Error
15.00 HarcászaL 
bemutató (várkert)
15.30 Signal Motorock
17.30 ForLssimo
20.30 Ismerős Arcok
22.30 Deák Bill Gyula
24.00 Ocho Macho

13.00 Verskoncert
14.30 Kiss Kata
16.00 Komáromi PisL 
17.20 Pannónikum
19.20 Belmondó
21.00 Müller-Péter 
Sziámi 
22.30 Roxxon
24.00 Kocsis Janika
01.00 Retró diszkó: 
Be�y Love, Csordás 
Tibi, Shygys, DJ 
Szatmári és Jucus

13.00 Megyaszói Kórus
14.00 Hegyalja Folk
15.00 Bale� előadás
15.30 Szögedi Big Band
16.30 Petró Dalma 
műsora
17.45 Kolompos 
együ�es 
19.30 Karády István
20.30 Opere�gála
21.00 Sós Miklós
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AUGUSZTUS 26. VASÁRNAP – CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL / 2. NAP
Belépés bérle�el és napijeggyel:  

Bérlet: 7.500 Ft  Felnő� napijegy: 2.200Ft, gyerek jegy (6-14) 1.400 Ft, családi napijegy (2f+2gy) 5.500 Ft 

Szerencsieknek  lakcímkártyával ingyenes!

FESZTIVÁLSZÍNPAD BÁSTYASZÍNPAD VÁRSZÍNPAD GALÉRIASZÍNPAD

13.00 Kormorán
15.00 Dorothy
17.00 Paddy and the Rats
19.00 Republic
20.30 Killer Surprise
21.30 Hooligans
23.00 Tűzijáték

13.00 Niczki Band
14.30 Hegyalja Folk
16.00 ByeAlex
17.30 Ganxsta Zolee és a 
Kartel 
19.00 Radar
20.00 P. Mobil

12.30 Kovács Kristóf
14.00 Szandi
15.00 Chrom Rt. és 
Géczi Erika
16.30 Hősök
18.00 AWS
19.30 Blahalousiana

10.00 Bongo és Penny
11.30 Újvári Marika
12.00 Jó ebédhez szól a
nóta
13.30 Kávészünet
15.00 Ciráda
16.30 Bale� 
17.00 Bóbita koncert
18.30 Classic

GYERMEKPROGRAMOK
JÁTÉKCSARNOK a Kulcsár Anita Sportcsarnokban:

Szombat-vasárnap folyamatosan: extrém ügyességi játékok, középkori játszóház, mini ZOO

Augusztus 25. szombat:
13.00 Panna, a pö�öm gyermekszínházi előadás
14.30 A nagy ho-ho-ho horgász zenés mesejáték
14.30 Kiss Kata Zenekar (Várszínpad)
15.30 Bongó és Penny show
16.30 Répatorta - Tekergő Bábszínház
17.30 Bundás bocsok - Tekergő Bábszínház
17.45 Kolompos együ�es (Galériaszínpad)

Augusztus 26. vasárnap: 
10.00 Bongó és Penny show (Galériaszínpad)
10.30 Süsü, a sárkány gyermekszínházi bábelőadás
14.00 Cilike, a hiszékeny egér - Tekergő Bábszínház
15.00 Diridongó koncert
16.00 Csiribiri együ�es
17.00 Bóbita együ�es (Galériaszínpad)

KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEK:
Augusztus 24. péntek 

Napközben: "Házhoz megyünk" A rendőrség információs sátra (biztonság, 
vagyonvédelem) + ingyenes rendőrségi kerékpár-regisztráció a Kossuth téren.
16.00 Öregfiúk kispályás labdarúgó torna a gimnázium műfüves pályáján. A belépés 
díjtalan.

38/41



XI. Országos Csokoládé Fesztivál                                           Szerencs, 2018. augusztus 24-26.

Augusztus 25. szombat 
9.00-13.00 Bon-bon Kupa UlJs találkozó a TuriszLkai Központban.

10.00 IV. Szerencsi Csoki Kupa Sakkverseny a TuriszLkai Központban (Rákóczi út 121.)
Nevezés szükséges.

Egész nap:  4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda Katonai toborzó 
rendezvénye: Debrecen Helyőrségzenekar, Magyar Honvédség 5. Bocskai István 
Lövészdandár, Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár,  
Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred, BánkúL 3. Gerinc Radar 
Mérőpont, katonai gépjárművek bemutatója, harcászaL bemutató, toborzópont, és 
még sok érdekesség a Magyar Honvédségről

Augusztus 26. vasárnap 
13.00 Keresztrejtvényfejtő verseny a Logiklub szervezésében a Bolyai iskola 
aulájában. 

TOVÁBBI PROGRAMOK:

Szakmai díszvendég: NESTLÉ Hungária KR.

Csokoládébarlang: csokoládégyártók, interakSv csokoládékészítés: Rákóczi-vár, színházterem, Árkád,
szombat és vasárnap 10.00-20.00 
Kiállítások: csokoládészobrok, régi játékok, régi motorok és fényképezőgépek, Kiss Roóz Ilona 
kerámiái, (TuriszLkai Központ, Rákóczi út 121.) 9.00-20.00 CsokifeszLválos karszalaggal a belépés 
díjtalan.
Csokoládé kalandpark, ugrálóvár, vidámpark:  várkert, szombat és vasárnap
Tűzoltóság bemutatója, habparty: várkert, vasárnap 15.00
Rendőrség balesetmegelőzési információs sátra: szombat, várkert
Véradás-Magyar Vöröskereszt: Bolyai János Katolikus Általános Iskola, szombat 13.00-17.00, vasárnap
11.30-15.30
Szerencsi Fürdő és Wellnessház akciója: feszLválos karszalag felmutatásával 30% kedvezmény a 
belépőjegy árából a feszLvál ideje ala�.
Zempléni Múzeum kiállításai kedvezményesen látogathatóak, 14 éves korig ingyenes, 14 éven 
felülieknek 300 Ft. Rákóczi-vár, szombat, vasárnap 9.00-19.00
Mindazoknak, akik a feszLvál forgatagában egy kis csendre és lelki megnyugvásra vágynak, a feszLvál 
területén található Kisboldogasszony római katolikus templom nyitva áll péntek-szombat-vasárnap 
11-19 óra közö�. Gyónási lehetőség pénteken és szombaton 14-19 óra közö�.
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7. számú melléklet: Biztonsági terv kivonat árusítók, szolgáltatók részére

KIVONAT
A XI. Országos Csokoládé Fesztivál Biztonsági tervéből

Szabadtéren árusítókra, vendéglátást végzőkre vonatkozó szabályok

A KIÜRÍTÉS, MENEKÍTÉS TERVE
A  rendezvény  felelős  szervezője  dönt  a  rendezvény  megszakításáról,  a  terület  kiürítésének
elrendeléséről.  A  rendezvény  felelős  szervezője  rendeli  el  a  rendezvény  területén  tartózkodók
riasztását.  
A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén szükséges teendők:

� a színpadi műsort, szórakoztató, bemutató programokat, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást
azonnal be kell fejezni, 

� a vészhelyzetre kijelölt térhangosító berendezés alkalmazásával a biztonsági vezető a felelős
szervező utasítására a jelenlévőket értesíti

A  terület  kiürítési  irányait,  útvonalait  a  kapuknál  elhelyezett  térkép  tartalmazza.  A  kiürítési,
menekülési útvonalakat zöld alapon fehér, utánvilágító biztonsági jelek jelzik. 

Árusítást, vendéglátást végzőktől elvárt magatartás:   
A rendezvény megszakítására,  a terület  kiürítésére irányuló felhívás esetén a műsorszolgáltatást,  a
vendégkiszolgálást  azonnal  fejezzék  be,  az  elektromos  műsorszolgáltató  berendezéseket,  egyéb
eszközeiket kapcsolják ki, áramtalanítsák. 
A veszély elhárításáig eszközeiket, berendezéseiket hagyják a helyszínen. 
A  felelős  szervező  utasításai,  illetve  a  biztonsági  jelzések  szerint  hagyják  el  a  rendezvény
veszélyeztetett területét.
Tartsák be a szervező által kiadott, a rendezvény rendjére, a műsorszolgáltatásra, a vendéglátóhelyek
elhelyezésére, működésére, a szeszes itallal történő kiszolgálás szabályaira vonatkozó előírásokat.  
Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat. 
Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező vagy a
biztonsági szolgálat által adott felhívásokat. 
Vegyék figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak megfelelően járjanak el. 
A balesetet, káreseményt jelentsék be a szervezőnek, vagy a biztonsági szolgálat tagjának.  

A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A,
183B és C típusú egységtűz oltására alkalmas hordozható tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani,
Országos Tűzvédelmi Szabályzat  212.§),  amely érvényes felülvizsgálati  idővel rendelkezik. Ennek
biztosítása a vendéglátó egység üzemeltetőjének kötelessége.
PB gázzal üzemelő berendezés esetén nem lehet a tartalék gázpalack a szolgáltatás helyszínén!
Az  alkalmazott  villamos  hosszabbítók,  elosztók  lehetőség  szerint  kültéri  kivitelűek,  megfelelő  IP
védettségűek legyenek, vagy nedvesség és egyéb külső hatások ellen védve legyenek.

VIHAROS IDŐJÁRÁS ESETÉN
A kereskedelmi, szórakoztató, vendéglátó egységek vezetőinek feladata
Haladéktalanul beszüntetik a kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó tevékenységeiket.
Az elektromos berendezéseket áramtalanítják, feszültségmentesítik.

� A kirakott  ülőbútorokat  (műanyag  székek,  asztalok,  sörpadok)  begyűjtik,  összerakják,
lekötik vagy az építményekbe behelyezik úgy, hogy azokat a viharos szél ne ragadja fel és
sodorja el. 

� Az építmények nyílászáróit lezárják.
� A szabadban maradó építmények biztonsági rögzítéséről (lekötözéséről) gondoskodnak.
� A veszélyeztetett területet elhagyják.
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8. számú melléklet: Rendezvényhelyszínek bemutatása, kiürítés 
számítása
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