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Lakosságvédelmi tájékoztató, 
TÖMEG RENDEZVÉNYEK

Napjainkban egyre szélesebb körben terjednek el  a kistérségek egészét érintő/megmozgató, 
kulturális, sport és egyéb tömeg rendezvények, város és falunapok, fesztiválok.

A tömeg rendezvényeken résztvevő közönség esetében elkerülhetetlen, hogy az emberek ne 
sértsék meg egymás intim zónáját (átlagosan 60 cm), amelyre a szervezet alap izgalmi szintje 
megnövekedik, felfokozódik, és ez az állapot kedvező táptalaja a pánik helyzeteknek.

A pánik helyzetet rendszerint valamilyen külső behatás, helyi viszonylatban főként az időjárás 
rendkívüli  és  szeszélyes  hatásainak  megjelenése  idézheti  elő,  de  előfordulhat  egyéb 
tömegbaleset vagy szerencsétlenség is mint okozat.

Fontos tisztázni, hogy a rendezvényeken résztvevő állampolgárok biztonságáért mindig 
a rendezvény szervezője felelős!

Vihar  esetén  az  alapelv,  hogy  a  tömeget  fedett  helyre  kell  kimenekíteni,  szabadtéri 
rendezvényeknél,  figyelembe  véve  a  környezet  beépítettségét,  az  ott  található  épületek 
befogadó képességét és a várható létszámot, ez az alapelv nem mindig betartható, így ebben 
az  esetben  a  látogató  és  versenyző  közönség  kimenekítését  a  rendezvény  helyszínének 
kiürítésével kell végrehajtani.

A rendezvényeken részt vevő közönség kimenekítésénél, figyelembe kell venni az áteresztő 
keresztmetszeteket,  azokat  a  kapukat,  ajtókat,  szűk  utcákat  és  egyéb  akadályokat  ahol  a 
menekülő tömeg összeszűkül. Ezen keresztmetszetek elé biztonságosan rögzített, elhelyezett 
oszlopok  csökkenthetik  a  keresztmetszetre  gyakorolt  tömegnyomást,  ezáltal  az  áthaladás 
rajtuk biztonságosabbá válik. Ugyan ilyen fontosságú a rendezvény helyszínének előkészítése, 
a  veszélyes  műtárgyak  vagy  elkorhadt  fák  lehetőség  szerinti  eltávolítása  illetve   ezek 
körbekerítésével a  veszélyes terepszakaszokról a közönség kizárása.

A kimenekítés elkezdésekor,  nagyon pontos, nagyon rövid, nagyon egyszerű instrukcióval 
kell  megmondani,  vagy  megmutatni,  hogy  merre  vannak  a  menekülési  irányok  és  a 
kimenekítés objektumai, ezzel a tömegpánik kitörése elkerülhető.



A rendezvény polgári védelmi biztosításának gyakorlati megvalósulása

• Amennyiben  Szentes  vagy  Csongrád  Kistérségekben  bárki  tömegrendezvényt  akar 
szervezni,  annak az illetékes  polgármesteri  hivatal  művelődési  irodájára azt  be kell 
jelentenie.

• A művelődési  irodától a kirendeltség megkapja az egész éves rendezvény tervet,  a 
szervező a rendezvény napja előtti 3-5 munkanapban számítson megkeresésünkre, ha a 
várható közönség létszáma illetve a rendezvény helyszínének befogadó képessége az 
1000 főt megközelíti.

• A nagyobb, várható 1000 fő feletti közönségű rendezvényekhez az időjárás rendkívüli 
és szeszélyes  hatásainak kiküszöbölésére,  a rendezvényen megjelenő állampolgárok 
védelmére  a  viharjelzés  esetén  végrehajtandó  cselekvés  rendjéről a  szervezőnek 
egyrészről  a  helyi  viszonyokhoz  pontosított  ügydarabot  adunk  ki,  amelyben 
meghatározzuk  a  viharjelzés  átadását,  a  kimenekítés  objektumait  a  kimenekítés 
irányait  valamint  a várható időjárási  előrejelzést,  ezen felül  kiadunk egy műholdas 
helyszínrajzot  az  előbbiek  vázlatos  megjelenítésére  és  kiadunk  egy  FELHÍVÁS-t 
amelynek többszöri felolvasásával lehet berekeszteni a rendezvényt. A Felhívás -ban 
vannak megfogalmazva  azok a rövid és pontos instrukciók amelyek a tömegpánik 
kialakulását képesek megakadályozni.

• A vihar riasztást vagy telefonon történő hívással, vagy a megyei ügyelet SMS futár 
rendszerével továbbított üzenet formájában adjuk át.

• Amennyiben  a  rendezvény  szervezője  saját  maga  készíti  el  a  rendezvény 
katasztrófavédelmi tervét, így ebben az esetben annak szakmai megfelelősége alapján 
csak a viharriasztás átadását fogjuk biztosítani.

Rendezvény egészségügyi biztosítása:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv) alapján kiadott a 
mentésről  szóló  5/2006.  (II.  7.)  EüM  rendelet  2.  számú  melléklete  (a  rendezvények 
egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja meghatározásáról) alapján a rendezvény 
egészségügyi biztosítását az alábbiak szerint kell megszervezni:

2.6.1. Kisebb létszámú (1000 fő alatti) rendezvény esetén mozgóőrség akkor szükséges, ha a 
rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve külön jogszabály 
a (sport) esemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.
2.6.2. 1001-5000  fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi szükséges.
2.6.3. 5001-10 000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi  
szükséges.
10 001-50 000 fő részvétele esetén legalább egy rohamkocsi, egy esetkocsi és egy 
mentőgépkocsi szükséges.

Forrás: Kirendeltség


