
Tájékoztató 
a rendezvények szervezésével kapcsolatos tudnivalókról 

 
 
A hatályos jogszabályok értelmében a rendezvények szervezéséhez nem szükséges a járási 
népegészségügyi intézet engedélye, de a (köz)egészségügyi biztonság érdekében az alkalmi 
rendezvények (szabadidős rendezvények, sportrendezvények stb.) szervezőinek figyelmét az 
alábbiakra hívjuk fel. 
 
1. A rendezvény egészségügyi biztosítása 
Minden olyan rendezvényen, amelyen a résztvevők várható létszáma meghaladja az 500 főt, 
mentési készenlétet kell biztosítani az alábbiak szerint: 
 
a) 500 és 1.000 fő közötti résztvevő esetén orvos, mentőtiszt vagy mentőápoló jelenléte és az 
elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelés biztosítása szükséges  
 
b) 1.000 és 5.000 fő közötti résztvevő esetén a mentőszolgálat vagy mentésre engedéllyel 
rendelkező más szervezet által biztosított esetkocsi szükséges  
 
c) 5.000 és 10.000 fő közötti résztvevő esetén az esetkocsi mellett legalább egy 
mentőgépkocsit is biztosítani kell 
 
d) 10.000 és 50.000 fő közötti résztvevő esetén legalább egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és 
egy rohamkocsi szükséges 
 
e) ha a résztvevők várható létszáma meghaladja az 50.000 főt, akkor a mentőszolgálattal 
egyeztetett mentési tervet kell készíteni 
 
f) sportrendezvényeken és azokban az esetekben, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy 
idős emberek számára szervezik, legalább egy mentőgépkocsit akkor is biztosítani kell, ha a 
résztvevők várható létszáma nem haladja meg az 1.000 főt. 
 
A mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EüM rendelet 11.§ (2) bekezdés szerint a rendezvény 
egészségügyi biztosítását végző mentőszervezet ezen tevékenysége megkezdése előtt 
legalább 3 munkanappal korábban írásban értesíti a tevékenység végzési helye szerint 
illetékes egészségügyi államigazgatási szervet és az OMSZ illetékes mentőszervezetét, 
megjelölve a rendezvény biztosítását ellátó egység vagy egységek rendezvény alatti 
elérhetőségét. 
 
A rendezvény egészségügyi biztosítását végző alternatív mentőszervezet köteles erről 
legalább 8 nappal korábban írásban értesíteni megyei kormányhivatal népegészségügyi 
szakigazgatási szervét és az Országos Mentőszolgálat regionális szervezetét, megjelölve az 
egészségügyi biztosítást ellátó egységnek a rendezvény időtartama alatti elérhetőségét. 
  
2. Árusítás a rendezvényen 
 
A rendezvényen történő árusítás során fel kell tüntetni a kereskedő nevét és székhelyét. 
Élelmiszer árusítása esetén az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK-rendelet II. számú 
mellékletének III. fejezetében meghatározott feltételeket kell biztosítani. 
 


