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Tisztelt Rendezvényszervezők! 

 

A rendezvények szervezése során a résztvevők 

biztonsága kiemelt fontossággal bír. Hogy a szervezők 

részletesen számba vegyék a lehetséges 

veszélyforrásokat, a biztonság növelésére biztosítási 

tervet kell készíteni. Annak érdekében, hogy ez a terv 

valóban használható legyen, és a rendezvény biztonságát 

szolgálja készítésekor szakértő bevonása célszerű. 

 

A biztosítási tervben rögzíteni kell a létesítmény, a 

rendezvény területének alapinformációit, a rendezvény helyszínét, időpontját, időtartamát, a vendégek 

létszámát, a felelős rendezőt, a szervezőcég adatait, a kiszolgáló személyzet létszámát és feladatát, a 

kapcsolattartó nevét, elérhetőségét, valamint a biztonsági szabályokat. A biztosítási terv készítésénél 

alkalmazandó részletes előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. Fontos, hogy 

meghatározzuk az adott épület illetve terület kockázati osztályba sorolását, valamint a résztvevők 

létszámát, ami alapját képezi a további biztonsági előírások meghatározásának. 

 

Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár 

• A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti 

rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű 

nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és 

sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a 

rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 

nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni. 

Szabadtéri rendezvények megrendezésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a következő főbb 

feladatokra: 

(a zenés-táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet 

szerinti, zenés, táncos rendezvények kivételével) 

• Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés 

érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani. 

• A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés 

lehetőségét biztosítani kell. 

• A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők 

menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú 

biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell 

biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel. 

• Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező 

kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági 

tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, 

szünetében és a végén. 

• Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen 

résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt. 

• A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal 

egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani. 

• Szabadtéri rendezvényen  



a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, 

b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, 

c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 

34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készülékeket kel készenlétben tartani. 

• A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a 

padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. 

A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri 

rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében 

alkalmazandók. 

• A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a 

rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja 

előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni. 

• A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán 

feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes 

időtartama alatt a helyszínen kell tartani. 

A rendezvény tartásának részletes szabályairól a www.bekes.katasztrofavedelem.hu honlapon 

olvashat. 

A katasztrófavédelem arra kéri a szervezőket, hogy a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó 

szabályokat tartsák be, hogy a rendezvényen résztvevők biztonsága garantált legyen. 
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