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A Magyar Lovassport Szövetség jelen ajánlásával segítséget kíván
nyújtani a lovas versenyek szervezői számára.
Az ajánlásban rögzítettek betartása nem mentesíti a szervezőt az alól,
hogy az adott lovas rendezvény sajátosságait, egyedi körülményeit
figyelembe véve megtegyen minden egyéb szükséges intézkedést.
Felhívjuk a szervezők figyelmét, hogy 2012. január 01-el, jelentős
változások léptek életbe a jogszabályi háttér kérdéseiben.
A törvényi hivatkozások, a módosításokkal együtt, az adott időpontban
érvényesek. A módosító jogszabályokat nem közöljük, azok a törvények és
jogszabályok mindenkori egységes szerkezetbe foglaltak alapján érvényesek.

Jogszabályi háttér:
 A sportversenyek szervezésével kapcsolatos alapvető törvény a 2004. évi I.
törvény a sportról;
 A törvény, szervezők számára legfontosabb része, a X. Fejezet A
SPORTRENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE;
 A rendezvények lebonyolításával és biztonságával kapcsolatban ezen kívül
számtalan törvényi szabályozást kell figyelembe venni, ezek közöl a
legfontosabbak (5/2006. (II.7.) EüM rendelet, Rendezvények egészségügyi
biztosítása; 28/2011. (IX.6.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról (OTSZ); Kiemelten a rendelet: ÖTÖDIK RÉSZ XXXII.
FEJEZET 235. Szabadtéri rendezvények, ÖTÖDIK RÉSZ XXV. FEJEZET
144-149. Ponyvaszerkezetű építmények tűzvédelmi követelményei, továbbá az
54/2004. (III. 31.) kormányrendelet, a sportrendezvények biztonságáról, a
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, szabadtéri rendezvényekkel kapcsolatos
része;)

Bejelentési kötelezettségek:
A rendezvények szervezésével kapcsolatban az alábbi szerveknek kell a
rendezvényt bejelenteni,
 Illetékes polgármesteri hivatal (jegyző);
 Illetékes Rendőrkapitányság;
 Illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság,
Katasztrófavédelmi Iroda, Katasztrófavédelmi Örs) - 28/2011. (IX.6.) BM
rendelet 595. § (5);
 Illetékes Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi Igazgatóság (hatósági
főállatorvos);
 Illetékes
Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonság
és
Állategészségügyi Igazgatóság; Közegészségügy, Vendéglátás 57/2010. (V. 7.)
FVM rendelet, 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet;
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Figyelem: az Illetékes megnevezésnél értelemszerűen az adott megyét, vagy
várost, települést kell behelyettesíteni.
• Kormányzat: http://www.kormany.hu/hu/kormanyhivatalok

Felelősség és vezetés kérdései:
A rendezvény lebonyolításáért, a versenyzők és a résztvevők biztonságáért, a
tűz és katasztrófavédelemért a szervezőt terheli a felelősség.
Célszerű, főleg magasabb kategóriájú versenyeken, a teljes biztosítással
foglalkozó szakembert, vagy arra felkészített személyt alkalmazni (rendező), aki
jártas a tervek elkészítésében és alkalmazásában. A feladat olyan sokrétű, hogy a
szervező ezt egy személyben képtelen ellátni.
Alacsonyabb kategóriájú versenyek esetében:
-

versenyszervező:
feladata a rendezvény biztonságos lebonyolítása;
versenyigazgató:
a verseny teljes lebonyolítását irányítja, személyét a
verseny szervezője jelöli ki;
versenybíróság:
a verseny szakmaiságáért felel.

Javasolt a versenyek lebonyolítását a fenti hármas irányítási egységben kezelni.

Rendezvények biztosítása:
-

-

-

a megfelelő szintű tervezés – felkészülni minden lehetséges eseményre;
a tömeg kezelése, beléptetés, biztonság, pánikkezelés; célszerű, hogy a
szervező rendelkezzen a rendezvényről helyszínrajzzal (berendezési vázlattal),
amelyet minden biztosításban résztvevő szervnek el kell juttatni, az egységes
értelmezés szempontjából. Ezen a vázlaton kell feltüntetni a mentési és
menekülési útvonalakat, az elsősegélynyújtó helyet, a közönség elől elzárt
területeket, biztonsági zónákat, a fogatok közlekedésének útvonalát, a beléptető
kapukat és vészkijáratokat, parkolókat;
a közönség tájékoztatására megfelelő irányító, útbaigazító, figyelmeztető és tiltó
táblákat kell kihelyezni; (28/2011. (IX.6.) BM rendelet, 595. § (1)-(4) szerint)
jól látható helyen kell kihelyezni a vészhelyzeti telefonszámokat (mentő,
tűzoltó, rendőr);
a közönség tájékoztatására, a jegyen és a belépő kapuknál fel kell tüntetni a
rendezvényen történő részvétel feltételeit – 2004. évi I. törvény, 69. §,71. § (5).
a szabadtéri rendezvényeken, minden 200 fő után 1 fő biztonsági személyzetet
kell biztosítani; (28/2011. (IX.6.) BM rendelet, 597. § (3)
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Veszélyhelyzetek megelőzése, kezelése:
 Természeti csapás, időjárási veszélyhelyzetek;
-

-

-

az első a megfelelő és időbeni információ;
a szervezőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérni az időjárást, beszerezni a
megfelelő információkat és meghozni a szükséges döntéseket (célszerű a
www.met.hu OMSZ honlapot figyelni) 1000 fő feletti rendezvényen az időjárás
jelentést meg kell rendelni - 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, 8. § f, 9. § (1);
viharos időjárás esetén, a versenyszervező döntésének megfelelően a versenyt
fel kell függeszteni, vagy be kell fejezni;
a műsorközlőnek tájékoztatást kell adni a várható időjárásról, kiürítésről. Fel
kell hívni a figyelmet a napernyők, könnyűszerkezetű sátrak leengedésére, a
könnyen mozdítható eszközök (asztalok, székek stb.) gépkocsikba történő
elhelyezésére;
a lovakat a boxokba, amennyiben ez nem megbízható, a lószállítókba célszerű
elhelyezni, a lószállítókkal nyílt, fákkal és magas tereptárgyakkal nem
szegélyezett területre kell kiállni.

 Az istállók és lovas táborok, parkolók biztonsági kockázatai.
A legfontosabb kérdés ebben a részben a tűz és katasztrófavédelem, továbbá a
vagyonvédelem.
-

az istállók telepítéséhez célszerű minőségi tanúsítvánnyal rendelkező boxokat
rendelni;
a sátrak körüli és közötti távolságokat úgy kell kialakítani, hogy a tűzoltó autó
körbe tudja járni; (28/2011. (IX.6.) BM rendelet, 417. § - szerint)
az elektromos főkapcsoló helyét jól láthatóan ki kell táblázni;
a dohányzást és nyílt láng használatát tiltó táblák kihelyezésével meg kell
tiltani, annak betartását ellenőrizni kell;
az elektromos hálózatot szakszerűen kell kiépíteni;
a sátrakhoz szakaszonként minimum 2db ABC osztályú porraloltó készüléket
szükséges biztosítani;
az istálló biztonsági őrzéséről a vonatkozó versenyszabályzat alapján kell
gondoskodni;
a lovastáborokban és az egynapos versenyek helyszínein szükséges egy
személy, aki a lehetőségek szerint úgy helyezi el a megérkező lószállítókat,
hogy veszély esetén a lovakat a lehető leggyorsabban be lehessen kötni és
szükség esetén a területet a legrövidebb időn belül, legyenek képesek elhagyni.

 Versenypályák környékének biztonsági kockázatai
-

célszerű főleg a maraton akadályok vonatkozásában a hibazóna (biztonsági
zóna) vaskordonnal történő körülkerítése, a legjobb megoldás a fakorlát
alkalmazása lenne. A szalagozás nem megoldás.
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Hasznos információk:
A tervezésekhez, vészhelyzetek kezeléséhez sok segítséget nyújthatnak az
alábbi honlapokon elérhető információk:
Jogszabálykereső:
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
Kormányzat:
BM OKF:

http://www.kormany.hu/hu/kormanyhivatalok
http://www.katasztrofavedelem.hu/

BM OKF Polgári Védelem lakosságfelkészítés:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus
Rendőrség:

http://www.police.hu/

Védelem Online

http://www.vedelem.hu/

Népegészségügy:

https://www.antsz.hu/

MGSzH:

http://www.mgszh.gov.hu/

Időjárás:

http://www.met.hu
http://www.idokep.hu/
http://koponyeg.hu/
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