
Rendezvények szervezésével kapcsolatos legfontosabb szabályok 
 

 

A rendezvény szervezőjének elsődleges feladata felmérni, és meghatározni hogy a rendezvény 

hány személyt képes befogadni. Ezt a helyszín kiválasztása adja meg alapvetően. Minden 

helyszín és minden rendezvény sajátos, egyedi feltételek biztosításakor engedélyezhető, ezért 

a szervezés első lépéseikor ajánlott megkeresni az ügyben eljáró hatóságokat: 

 

- 1000 főt meghaladó rendezvények esetében a rendezvény helye szerinti önkormányzat 

jegyzőjét, akinél az eljárást meg kell indítani és rendezvénytartási engedélyt kell kérni. 

 

1000 fő alatti rendezvények esetében: 

- Katasztrófavédelmi hatóság, 

- Rendőrhatóság, 

- Népegészségügyi Intézet, 

 

A hatóságok szakmai tájékoztatással ellátva kérik a rendezvényhez szükséges terveket 

becsatolni: 

- Menekülési terv 

- Tűzvédelmi terv 

- Mentési terv 

 

A rendezvényért és annak biztonságos lebonyolításáért felelős személyt/személyeket a 

tervekben meg kell jelölni. 

 

A rendezvényekkel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: 

 

- A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. 

(III.8.) Korm. rendelet, mely az 1000 fő feletti szabadtéri zenés, táncos 

rendezvények engedélyeztetésének ügymenetét szabályozza: 

 ügyintézési határidő: 20 nap 

 eljárási díjak 

 szakhatóságok előzetes hozzájárulása 

 

- 1000 fő alatti létszámú rendezvény esetén a rendezvény szervezője saját felelősséggel 

kell, hogy betartsa a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet előírásait 

 

- Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 235. 

pontjában szabályozott Szabadtéri rendezvények előírásai 
 

 

Kivonatok a fenti szabályokból: 

 

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet előírásai: 

Rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja 
- 1.    Rendezvénybiztosítás: 

- 1.1.    A rendezvénybiztosítás az 1. melléklet II/B. pontja szerinti mentőegységekkel – a 

transzplantációs mentőgépkocsi kivételével – és oxiológiai ambulanciával látható el. 

- 1.2.    Az oxiológiai ambulancia a rendezvényen egészségügyi ellátásra szoruló, legalább 

5 személy vizsgálatára és megfigyelésére alkalmas, szükség esetén halottak elkülönítésére 

szolgáló egészségügyi ellátó egység, ahol a folyamatos ivóvíz- és áramellátás, világítás, 

valamint vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközök biztosítottak. 

- 1.2.1.    Az oxiológiai ambulancia személyi és tárgyi feltételei: 

- 1.2.1.1.    Személyi feltétel: 



- –     vezetője: oxiológus vagy oxiológus és sürgősségi orvostan szakorvos, 

- –     személyi állománya : legalább 2 fő orvos vagy mentőtiszt, 2 fő mentőápoló. 

- 1.2.1.2.    Tárgyi feltételek: 

- Megegyezik a legalább 5 fő ellátásához szükséges mértékben kibővített gyógyszer- és 

kötszerkészletű rohamkocsi felszereléssel, a hordágy, hordszék, lapáthordágy, gyermek 

gerincágy (board), gyermek méretű végtagrögzítő sínkészlet, vakuummatrac kivételével, 

valamint többletfelszereléssel. 

- 1.2.1.2.1.    Többletfelszerelés: 

- –     legalább 2 db vizsgálóágy, 

- –     legalább 2 db vizsgálólámpa, 

- –     legalább 3 db fektetőágy, 

- –     legalább további 4 db, minimum 7 l oxigénpalack, 

- –     legalább 4 db pulzoximéter, 

- –     szinkron és aszinkron üzemmódban használható defibrillátor, őrző monitorral 

legalább további 1db. 

- 1.3.    A rendezvénybiztosítást végző szolgáltató az 1.5. és 1.6. pontban foglaltak 

betartásán túl a rendezvénybiztosítás ellátására további mentőjárműveket is bevonhat. 

- 1.4.    A rendezvénybiztosítás vezetője rádió-, illetve telefonkapcsolatot tart a területileg 

illetékes OMSZ Irányító Csoporttal. 

- 1.5.    A rendezvény szervezője a helyszín biztosításában résztvevőkkel történő folyamatos 

kapcsolattartás érdekében – a szervezők közül – felelős vezetőt jelöl ki. 

- 1.6.    A rendezvény biztosításának szintjei: 

- 1.6.1.    Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor 

szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, 

illetve jogszabály az esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja. 

- 1.6.2.    1000–5000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi szükséges, vízi, vízen 

történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó szükséges. 

- 1.6.3.    5001–10 000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi 

szükséges. 

- 1.6.4.    10 001–50 000 fő részvétele esetén legalább egy rohamkocsi, egy esetkocsi és egy 

mentőgépkocsi szükséges. 

- 1.6.5.    50 001–200 000 fő közötti létszámú rendezvény esetén, minden megkezdett 50 000 

főnként további egy-egy eset- és egy-egy mentőgépkocsi, valamint 100 000 főnként 

további egy rohamkocsi szükséges. 

- 1.6.6.    200 000 fő feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 főnként további egy-

egy roham- és egy-egy esetkocsi, valamint két mentőgépkocsi szükséges. Ebben az esetben 

az egyik rohamkocsi mentőorvosi gépkocsival helyettesíthető. 

- 1.6.7.    50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxiológiai ambulancia biztosítása 

szükséges. 

- 1.6.8.    Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén – a fokozott veszélyforrásra 

figyelemmel – egy mentőhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, 

mentőgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, 

illetve az ellátó egészségügyi intézmény 20 percen belül földi mentőjárművel nem érhető 

el. 

- 1.6.9.    1000 fő feletti rendezvény biztosítása csak olyan mentőegységgel látható el, ahol 

a személyzet minden tagja 6 havi átlagban legalább havi 24 óra kivonuló szolgálatot 

teljesít, OMSZ által irányított mentőegység tagjaként. 

- 2.    Gyalogőrség 

- 2.1.    Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre 

korlátozott szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen 

résztvevők száma 1001 főnél kevesebb. Ezen létszám felett az 1. pontban foglaltak szerinti 

rendezvénybiztosítás szükséges. 

- 2.2.    Az ellátást szakképzett mentőápoló, mentőtiszt, orvos, mentőorvos, vagy ezek közül 

több személy együttesen végzi. 

- 2.3.    A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas állandó vagy 

ideiglenes helyiséget fektetési lehetőséggel. 

- Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a 

szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről. 

- 2.4.    A gyalogőrségi szakelsősegély kötelező felszerelése: 

- 2.4.1.    Gyalogőrségi mentőtáska: 



- A felszereléseket a gyalogőrséget ellátó személy a beavatkozási jogkörétől függően 

használhatja. 

- 2.4.1.1.    A rögzítés és a sebellátás eszközei: 

- 2.4.1.1.1.    Steril kötszerek: 5-5 db 

- –     6x6 lap 

- –     
1
/2 x 80 lap 

- –     
1
/4 x 80 lap 

- –     gyorskötöző pólya. 

- 2.4.1.1.2.    Nem steril kötszerek: 

- –     5, 10, 15-ös pólya 5-5 db. 

- 2.4.1.1.3.    Kéz- és bőrfertőtlenítő-szer. 

- 2.4.1.1.4.    Háromszögletű kendő 2 db. 

- 2.4.1.2.    Diagnosztikus és betegellenőrző eszközök: 

- 2.4.1.2.1.    Vérnyomásmérő és fonendoszkóp, 

- 2.4.1.2.2.    Lázmérő, 

- 2.4.1.2.3.    Vércukorszint meghatározó készülék tesztcsíkkal, 

- 2.4.1.2.4.    Reflex-kalapács, 

- 2.4.1.2.5.    Pupilla-lámpa. 

- 2.4.1.3.    Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei: 

- 2.4.1.3.1.    Lélegeztető ballon és maszk, 

- 2.4.1.3.2.    Leszívópumpa: taposó vagy egyéb hordozható szívó, 

- 2.4.1.3.3.    Leszívó katéterek, 

- 2.4.1.3.4.    Száj-garat tubus, 

- 2.4.1.3.5.    Magill-fogó. 

- 2.4.1.4.    Betegellátás, ápolás, fertőzés elleni védelem eszközei: 

- 2.4.1.4.1.    Egyszer használatos fecskendők, tűk, perifériás vénás kanülök, 

- 2.4.1.4.2.    Infúziós szerelék, 

- 2.4.1.4.3.    Kézi műszerek: olló, csipesz, érfogó, szike, 

- 2.4.1.4.4.    Védőkesztyűk, orr-száj maszkok, műanyag védőszemüveg, 

- 2.4.1.4.5.    Hulladékgyűjtő veszélyes hulladéknak, 

- 2.4.1.4.6.    Hullatakaró. 

- 2.4.1.5.    Gyógyszerek: 

- 2.4.1.5.1.    Injekciók: 

- –     Nem kábító fájdalomcsillapító, 

- –     Simaizom görcsoldó, 

- –     20%-os glukóz, 

- –     Inzulin antagonista: glucagon, 

- –     Szimpatikus idegrendszeri izgatók: adrenalin, 

- –     Kábító fájdalomcsillapító: morfin származék, 

- –     Kábító hatású fájdalomcsillapító elleni szer, 

- –     Ketamin, 

- –     Nyugtató, 

- –     Vízhajtó, 

- –     Infúzióban adható nitroglicerin, 

- –     Szteroid hatású gyógyszerek, 

- –     Antihisztamin, 

- –     Vérnyomás csökkentő szerek, 

- –     Hörgtágító szerek, 

- –     Görcsgátló szerek, 

- –     Szorongás-, feszültségoldó szerek, 

- –     Hányás, hányinger csillapító szerek. 

- 2.4.1.5.2.    Infúzió: 

- –     Izotóniás elektrolit oldat. 

- 2.4.1.5.3.    Szájon át adható készítmények: 

- –     Méreganyagokat megkötő szerek: orvosi szén, 

- –     Véralvadás gátló szerek: acetilszalicilsav, 

- –     Rövid hatástartamú vérnyomáscsökkentő: ACE-gátló, 

- –     Nyelv alá vagy szájnyálkahártyára adható nitroglicerin, 

- –     Beta-2 receptor izgató spray. 



- 2.4.1.5.4.    Rektálisan adható készítmények: 

- –     központi idegrendszeri görcsoldók: diazepam, 

- –     lázcsillapító kúp, 

- –     rektális szteroid. 

- 2.4.1.6.    Egyéb kiegészítő felszerelés: 

- –     Ampullatartó, zseblámpa. 

- 2.4.1.7.    Dokumentáció: 

- –     esetlap. 

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 235. 

pontjában szabályozott Szabadtéri rendezvények előírásai: 
 

595. § (1) Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési 

lehetőséget kell kialakítani, ezeket – napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy 

utánvilágító – biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a 

nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen. 

(2)
144

 Az (1) bekezdés szerinti jelölések legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm. 

(3) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított 

terület bármely pontján hallható legyen. 

(4) Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztvevőnként 

2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A 

menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet. 

(5)
145

 A szabadtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a 

rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 30 nappal azt 

tájékoztatás céljából az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak megküldeni. 

(6) A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák: 

a) a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható időpontját, 

b) a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát, 

c) a szervező megnevezését, címét, 

d) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét, 

e) a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet képviselőjének nevét, 

címét és elérhetőségét, 

f) a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzát, a helyszínen elhelyezett sátrak, mobil 

árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok, székek feltüntetésével. Indokolt esetben a felállított sátrak alaprajzait. A 

rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, ezek méreteit, az oltóvíz szerzési 

helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevők 

mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat. 

g) a résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatait, 

h) a tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket, 

i) a tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját, 

j) a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetőségeit, 

k) a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját (iránymutató táblák, irányfények), azok 

sötétedést követő megvilágításának lehetőségeit, 

l) a tartalék-energiaellátás módját, 

m) a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetését, leírását, 

n) a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetését, használatának leírását. 

(7) A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. 

596. § (1) A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási létszám 

figyelembevételével számítás alapján kell méretezni. 

(2)
146

 A helyszín és a tervezett létszám ismeretében a területileg illetékes I. fokú tűz-védelmi hatóság a 

rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű felügyeletét írhatja elő, 

melynek költségét a rendezvény szervezője köteles állni. 

(3)
147

 

(4)
148

 A 20 000 m
2
 alapterületet meghaladó szabadtéri rendezvények szervezőinek irányítási pontot kell 

létrehozni, ahol legalább a rendezvény főszervezője, a rendezvény biztonsági vezetője és a rendőrség, mentők, 

katasztrófavédelmi igazgatóság, tűzoltóság intézkedésre jogosult vezetői végeznek irányítói feladatokat, a 

kommunikációs lehetőségekről – tömegtájékoztatás – gondoskodnia kell. 

(5) A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének menekülési útvonalait, 

biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény megkezdése előtt, a rendezvények szünetében és a 

rendezvények végén. 
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597. § (1)
149

 Az ülőhelyekkel tervezett szabadtéri rendezvény csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron 

belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési útvonalakat 

úgy kell kialakítani hogy az útvonalak hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét sem: 

a) a széksorok között haladva 15 m, 

b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m, 

c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m, 

d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve 

e) bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m. 

(2)
150

 Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,05 m, a szektorokat 

elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 m. Amennyiben a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett 

ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d)–e) pontjaiban foglalt 

követelményeket kell betartani. 

(3) A szabadtéri rendezvényen minden 200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani, akinek feladata a 

résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény 

ideje alatt. 

(4) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható. 

(5)
151

 

(6) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell lenniük a 

mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos menekülésére. 

598. § (1) Szabadtéri rendezvényen 

a)
152

 a színpad védelmére minden megkezdett 50 m
2
 után 1 db 34 A teljesítményű, 

b)
153

 az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m
2
 után 1 db 34 A teljesítményű, 

c)
154

 a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 34 A, 183 B teljesítményű 

tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 

(2) A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti 

el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják 

megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat. 
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