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MENTÉSI TERV 
Egészségügyi biztosításra 

(fajtája: mozgóőrség) 
 

 Az egészségügyi biztosítás, mozgóőrségi tevékenység kereteit az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet „a mentésről” 
szóló jogszabály határozza meg. A mentési tervvel kapcsolatban: 

11/A. §30 (1)31 A rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezetnek 5000 
fő feletti létszámú rendezvény esetén mentési tervet kell készítenie, amelyet a rendezvény megkezdése előtt 
legalább 5 munkanappal az OMSZ illetékes szervével, a rendezvény szervezőivel és a biztosításba bevonásra 
kerülő más szakmai szervezetekkel egyeztetni kell. 

(2) A mentési tervet az adott rendezvény jellegére, a résztvevői létszámra, a földrajzi körülményekre és a 
rendezvény időpontjában várható időjárásra figyelemmel kell elkészíteni. 

(3)32 A mentési tervnek tartalmaznia kell 
a) a tervezett rendezvény jellegét, helyét, időpontját, 
b) a résztvevők becsült számát, 
c) a rendezvénybiztosításhoz tervezett mentőegységek számát, típusát, típusok szerinti bontásban és 

darabszámmal, 
d) a rendezvénybiztosításban résztvevők számát, egészségügyi képzettség szerinti bontásban, 
e) a részletes helyszínrajzot, amely tartalmazza az oda- és elvezető, továbbá a menekülési és kiürítési 

útvonalakat, 
f) a tervezett mentőegységek elhelyezését és kapcsolattartásuk módját, 
g) a mentőhelikopter számára biztosított leszállási lehetőség helyét, amennyiben annak biztosítása szükséges, 
h) a rendezvénybiztosítást vezető személy nevét, szakképzettségét, elérhetőségét, 
i) a társszervekkel való kapcsolattartás rendjét. 

 
 
Terv célja:  

Tabáni Fesztivál blues-rock koncert  

2018. május 1 Helyszín: Budapest I. Kerület Krisztina Krt., Kereszt utca, Czakó utca között 
elhelyezkedő „Tabán” területe.  

Időpont:   2018. május 1. 13.30 órától 23.30 óráig   

Rendezvény jellege: Bárki számára szabadon látogatható, ingyenes rendezvény. Jellege koncert. 
 
Kiállítás rendezvény: max. 8000 résztevevő ellátása   
 
Mentést végző szervezet:  
Hungary Ambulance Kft (2626 Nagymaros, Tégla utca 19. adsz 23486227; FHB: 18203435-
06012106-40010016, ÁNTSZ: 142502) 
 
A terv készítőjének és jóváhagyó személy: Grécs László ügyvezető     Időpontja: 2018.03.36. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600005.EUM#lbj30param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600005.EUM#lbj31param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600005.EUM#lbj32param


HATÁLY 
 
Területi: 2018. május 1 Helyszín: Budapest I. Kerület Krisztina Krt., Kereszt utca, Czakó utca között 
elhelyezkedő „Tabán” területe. 
Helyrajzi száma, vagy GPS koordináták: 6112 
Rendezvény területének alapterülete: 680 m2 
 
Személyi: a rendezvényen résztvevők előzetes felmérések alapján maximum 10 000 fő 
 
Időbeli: 2018.05.01. 13:30-23:30. 
 
Időtartam és az ellátási igény 
 
13:30-23:30. 
Jogszabály szerint: 1 db esetkocsi és 1 db mentőkocsi 
 
MENTÉS IRÁNYÍTÁSA 
 
Mentés vezetők: Grécs László (mentőszakápoló) ügyvezető: 06 30 645 2775 és 
Egészségügyi ellátás vezető főorvosa: Dr Radványi Ádám aneszt/intenzív főorvos 06309547625 
 
Helyszínen: Grécs László lesz a mentésvezetője: 06 30 645 2775 
  
A koordinátor folyamatos URH kapcsolatban van a gépkocsikkal és az eü. személyzet tagjaival, 
valamint a szervező és a biztonságért felelős szervezetekkel, és a Központi Irányító Csoporttal.  
 
A szervezők részéről:  
 
A rendezvényfelelős szervezete: Budavári Művelődési Ház 
Cím: 1011 Budapest, Bem rakpart 6.  
Felelős döntéshozó: Megyesi Anikó igazgató  0620/555-9181  
Rendezvényszervező: Szoboszlay Zoltán 0620/264-1134 
 
tartja a kapcsolatot a Hungary Ambulance Mentőszolgálat koordinátorával, 1 fő koordinátor a 
helyszíneknek és időpontoknak megfelelően delegálja a mentésben résztvevő szakszemélyzet 
munkáját illetve mobilan tud közlekedni.  
 
 
TÁRGYI FELTÉTELEK: 
 
5/2006.(II.7.) EüM rendelet szerint 10 000 Fő-re vonatkoztatva 
A rendezvény biztosításában résztvevő mentőgépkocsik felsorolása: 
1 db esetkocsi KZP-6664 
1 db mentőkocsi KZP-663 
 
Személyi feltételek: 
Esetkocsi: 1 fő mentőorvos vagy mentőtiszt, 2 fő szakápoló, 2 fő gépkocsivezető 
 
Intézményi ellátás 
 
A sérültek, betegek gyógyintézeti elhelyezése az érvényben lévő ügyeleti kiírásnak megfelelően 
történik. 



 
TEVÉKENYSÉGEK, KOMMUNIKÁCIÓ 
 
- esemény alkalmával riasztás, a mentésvezetők kiértesítése a biztonsági szolgálaton keresztül 
(URH, Radió tel.) közvetlenül a mentés vezetőkhöz 
 
- külső beavatkozók kiértesítése: rendkívüli esemény esetén mentés vezető a biztonsági 
vezetővel való egyeztetés után értesíti az OMSZ és a Katasztrófavédelem területi egységeit 
 
- a kapcsolattartás módja. 

 URH és Rádió telefon  
3 db  MOTOROLA URH rádiókon (saját készülékek, csak belső kommunikációra). 
1 db  Biztonsági szolgálatok által használt URH készülék  
(Rendezők által biztosított rádió) 
 

- elsősegélynyújtás, mentés helyének, illetve folyamatának szervezése, a kezelt sérültek 
elhelyezése/elszállításának megszervezése a mentés vezető feladata 
 
- a közlekedés rendje riasztás esetén: mentésvezetővel és a biztonsági vezetővel egyeztetés 
után az előre meghatározott alternatív útvonalon történik 
 
Helyszínek biztosítása: /felállítási helyek/tervezett felállítási helyek a biztonságos sürgősségi 
ellátás biztosításához: csatolt melléklet 
  
„ 1. számú ” Eset-kocsi:   Krisztina Krt és Kereszt utca sarkán.   
Mentési feladata:  V.I.P sátor, színpad közötti területen, ill. szükség esetén a Mentő 1 irányítja. 
 
 „ 2. számú” Mentőgépkocsi:       Kereszt utca Czakó utca „sarka”  
Mentési feladata: Turul szobor melletti felállítási hellyel a színpad előtti teljes terület. 
 
A rendezvény egészségügyi biztosításának az 5/2006 (II.7.) EüM Rendelet 2. számú mellékletében 
foglalt, a rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja tekintetében hatályos 
jogszabály előírásainak és az érvényes szakmai protokolloknak megfelelően történik. 
 
 
Rendezvény adatok: 
 
Befogadó képesség.  
Várható legnagyobb egyidejű létszám: 8000 
Várható összesített létszám: 10. 000  
A tűzvédelmi dokumentációban szereplő, kiürítési számítással vizsgálva 
 
Főbb kockázati tényezők: 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a rendezvény családok által látogatott, kis számú, alkoholos 
befolyásoltságú személy által megzavart közrend jellemzi. 
Esetleg szélsőséges időjárás. 
Tereptárgyak. 
 
 
 
 



Tervezett Forgatókönyv: 
12.00 Biztonságtechnikai felállás: helyszín biztosítása emelt létszámmal  
14.00 Orvosi ügyelet kezdete  
15.00 Koncert kezdete  
22.00 Koncert vége  
23.00 Orvosi ügyelet vége 
 
 
A Mentési Terv szerves részét képezik a Biztonsági Terv és a benne foglaltak kötelező jelleggel 
irányadóak, a szervező által kiadott, Tűzvédelmi Dokumentáció, Kiürítési Terv, Tűzvédelmi Előírások 
dokumentumokban foglalt szabályokkal. 
 
 
 
Budapest, 2018. 03. 26.  
 
 
 
Grécs László 
Hungary Ambulance  
ügyvezető 
 
 
 
 
 
Melléklet: helyszínrajz 
 
 
Helyszínrajz: 
 
 
 
Külső helyszínrajz: megközelítések: 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


