Szécsény Város Önkormányzatának Jegyzője
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Telefon: 32/370-199; Fax: 32/370-170

KÉRELEM
RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNT
/A zenés, táncos rendezvények működésének és biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011.(III.8.) Korm. rendelet alapján/
 Új rendezvénytartási engedély iránti kérelem
 Rendezvénytartási engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése iránti kérelem
Adatváltozás esetén az üzemeltető, illetve szervező nevére és a rendezvény helyére vonatkozó
adat mellett kizárólag a megváltozott adatokat szíveskedjen kitölteni!
I. Az üzemeltető/szervező adatai
neve: .…………………………………….………………………………………………….
székhelyének címe: ………………………………………………………………………….
cégjegyzékszáma:…………………………………………………………………………….
egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:……………………………………………………..
bírósági nyilvántartásba vételi száma:……………………………………………………….
egyéb elérhetősége:………………………………………………………………………….
II. A zenés, táncos rendezvény adatai
A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény/ingatlan
címe:…………………………………………………………………………………………
helyrajzi száma: …………………………………………………………………………….
alapterülete(m2):…………………………………………………………………………….
befogadóképessége:……………………………………………………………………........
használatának jogcíme:……………………………………………………………………...
A rendezvény
megnevezése:………………………………. .……………………………………….…......
kapcsolódó szolgáltatások megnevezése:……………………………………………….......
gyakorisága:……………………………………....................................................................
megtartásának napja:………………………………………………………………………..
kezdés időpontja:……………………………………….befejezés időpontja:………………
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III. Csatolt okiratok*
-

nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény esetében az építmény használatának
jogcímére vonatkozó igazoló okirat (pl. bérleti szerződés);
közös tulajdonban álló építmény esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
haszonélvezet esetében, ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező, a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
gazdasági társaság esetén annak képviselőjének aláírási címpéldánya vagy -mintája.
képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás
a rendezvény biztonsági terve;
amennyiben azt külön jogszabály kötelezővé teszi, tűzvédelmi szabályzat;
külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentáció két példányban
és a tervezői nyilatkozat;

IV. Nyilatkozatok
A rendezvénytartásra szolgáló épületre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását
megelőző hat hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási építéshatósági engedély
került-e kiadásra:
igen
nem
Amennyiben igen, az engedély száma, kelte: …………………………………………………..
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mód. 2004. évi
CXL. tv. 29. § (9) bekezdése alapján a közigazgatási szerv értesítését (az ügy iktatási
számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőről, az
ügyintéző hivatali elérhetőségéről, az elektronikus levélcímről, stb.)
kérem

nem kérem

Kelt: ……………………………

…………………………………..
a bejelentő aláírása, bélyegzője
_______
* Megfelelő aláhúzandó
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Tájékoztató
a zenés, táncos rendezvény megtartásához szükség hatósági engedély iránti kérelemhez
A zenés, táncos rendezvény megtartását, valamint hatósági engedélyezését a zenés, táncos
rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet
szabályozza.
A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre,
amelyeket
a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen,
tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak;
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a résztvevők létszáma az 1000
főt meghaladja.
Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van,
illetőleg amelyen (pl. híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása
várható.
Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű
helyiség.
E rendelet alkalmazásában:
1. építmény üzemeltetője: az építményt jogszabály vagy szerződés alapján működtető
természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni
vállalkozó;
2. zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban
tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos esemény;
3. rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi
gyakorisággal megtartott rendezvény;
4. alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon
megtartott rendezvény.
Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.
Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a
meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban
meghatározott feltételek teljesítése alól.
Az engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
jogszabály szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint bejelentéssel együtt is
benyújtható.
Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi
önkormányzat jegyzője adja ki. Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje
20 nap.
Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles
bejelenteni a jegyzőnek.
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A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni
a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos
rendezvényt törli a nyilvántartásból.
Biztonsági terv
A biztonsági tervnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való
belépés és eltávozás rendjét;
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás
esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
d) a biztonsági személyzet létszámát;
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
f) szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését.
Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége
A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások
betartásáért.
A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és
befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a
zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő
elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az
üzemeltető és a szervező felel.
A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet
helyszíni jelenlétéről.
A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok
Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy
rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet.
A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín
jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági
személyzet végzi.
Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a
biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának
rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie.
A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot
vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági
ellenőrzés esetén felmutatni.
A rendezvény szervezője
a) amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény
helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő
belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához,
b) a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges
alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető
jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.

