
Debrecen Drive 
Debrecen, Nagyerdei Park 12  

Vihar és hőségriadó terv 
(a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján) 

 
az időjárás okozta veszélyhelyzet felszámolására a Debrecen, Nagyerdő területen 
megrendezésre kerülő ” Debrecen Drive ” alkalmi szabadtéri  jármű kiállítás   
rendezvény területére  2022. 05.27- én 17,00 órától 2022. 05.29-én 18,00 óráig. 
 
1. Időjárási körülmény: az - az esemény, amikor a természeti csapás okozta környezeti 

tényező, magas napi hőmérsékleti érték veszélyt jelent a szabadtéri területen 
tartózkodókra. 

 elsődleges veszély:    védelem nélküli közvetlen villámcsapás, 
          nagyméretű (legalább dió nagyságú) jégeső, 

viharos erejű szél okozta elsodrás, erős napsugárzás okozta 
egészségkárosodás 

        másodlagos veszély: viharos szél által megbontott tárgyak lerepülése 
          fák ágainak, törzsének törése 
     napégés okozta károsodás  
 
2. Időjárási veszély elleni védelem: 
  

A rendezvény ideje alatt figyelve az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését, és 
a gyakran frissített radarképét, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletétől kapott 
tájékoztatást, valamint a helyszínen tapasztaltak alapján kell határozni a szükséges 
teendőkről.   
 
A biztonságért felelősök (főszervező, biztonsági felelős, rendészeti csoportvezető, egészségügyi 
egység vezető) a látott internetes előrejelzés, kapott tájékoztatás, és a helyszínen tapasztalt 
állapot alapján dönt a rendezvény műsorainak:  

• megtartásáról,  
• időleges szüneteltetéséről,  
• teljes elmaradásáról, 
• a rendezvény helyszín kiürítéséről. 

 
Az adott rendezvényi területen árvízveszéllyel nem kell számolni. 

 
3. Védekezési intézkedések 
  
 Az időjárási veszélyhelyzet kialakulása előtt a területen rendelkezésre álló hangosító 
  berendezések útján tájékoztatjuk a résztvevőket a várható időjárási helyzetről,  közöljük 
 a védekezési lehetőségeket. 
 
   helyszínen fellelhető fedett terek: 

• Nagyerdei Stadion földszinti fedett területei, a nézőtér fedett 
fogadó szintje. 

       
 A kialakult időjárási helyzetnek megfelelően kerül elrendelésre az intézkedési fokozat. 
  
 Intézkedési fokozatok: 



Debrecen Drive 
Debrecen, Nagyerdei Park 12  

 a rendezvényen tartózkodók figyelmének felhívása a várható 
veszélyhelyzetre (várható széllökések sebessége meghaladja a 17 m/ sec-os 
sebességet 61 Km/óra)   

 rendezvényi terület kiürítés védett térbe (várható széllökések sebessége 
meghaladja a 30 m/ sec-os sebességet (108 Km/óra), beengedés a 
közönség elől elzárt fedett területre 
 

    
 A helyszínen található fedett építmények: 

• Nagyerdei Stadion és környezete fedett területei 
  
 Veszélyhelyzeti kiürítés során figyelembe vett közeli épületek: 

 Nagyerdei Stadion földszinti külsőoldali fedett területei, sport 
rendezvényi nézőtér fedett része 

A kiürítés – menekítés útvonala biztosított. 
 
A rendezvényi területen a fák átvizsgálásra kerülnek, a láthatóan veszélyesnek ítélt 
ágakat a rendezvény kezdete előtt a Városüzemeltetési osztály, Nyírerdő Debreceni 
Igazgatósága lenyeseti.  

 
4. Magas napi hőmérséklet, erős napsugárzás okozta veszély 
 

A magas napi hőmérséklet, erős napsugárzás által előidézett egészségkárosodás 
veszélye elkerülésére a rendezvényen résztvevők részére árnyas területet biztosítunk a 
rendezvényi területen. (erdős terület, építmény által biztosított árnyékos terület)   
A résztvevők számára ivóvíz minőségű vizet biztosítunk állandó hozzáférhetőséggel. 
Munkavállalóink részére - akik a tűző napon végzik feladatukat – elegendő 
mennyiségben védőitalként ivóvíz minőségű vizet, a déli órákban részükre árnyékos 
helyen pihenési lehetőséget biztosítunk.  
Zárt térben munkát végzők részére szellőztető ventillátorokkal segítjük elő a helyiség 
légterének folyamatos átszellőztetését.  

 
A tett intézkedésekkel működűnk közre a területen tartózkodók magas léghőmérséklet és erős 
napsugárzás okozta egészségkárosodás elkerülésének megelőzésére. A szükséges 
intézkedéseket a rendezvény „Biztonsági terv”-ben meghatározottak alapján az biztonságért 
felelős főszervező, biztonsági-felelős irányítja. 

 
 
 
Debrecen. 2022. április 25. 
 
 
 
 
 
 
   Serbán György            Páll László 
biztonsági felelős                  főszervező  
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