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RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA  
IRÁNTI KÉRELEM,  

ILLETVE AZ ENGEDÉLY ADATAIBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS 
BEJELENTÉSE 

 
Alulírott – hivatkozva a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló              
23/2011. (III.8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakra – az alábbi adatok alapján kérem részemre 
rendezvénytartási engedély kiadását / a kiadott engedély adataiban bekövetkezett változás átvezetését.             
(a megfelelő részt kérjük, aláhúzással jelölje!) 

 

Az alábbi adatokat kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 
Adatváltozás esetén a szolgáltató nevére és a rendezvény helyére vonatkozó adat  

mellett kizárólag a megváltozott adatokat kitölteni szíveskedjen! 
 
 
SZERVEZŐ NEVE 
                          (egyéni vállalkozó neve vagy gazdasági társaság esetén rövidített elnevezése) 
 
SZÉKHELYE 

    (irányítószám)  (település neve)            (közterület neve / házszám) 
GAZDASÁGI TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉKSZÁMA,  
VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA  
 
RENDEZVÉNY HELYE 
 
 

              (közterület neve)            (házszám / emelet / ajtó) 

RENDEZVÉNY ALAPTERÜLETE    
 
RENDEZVÉNY BEFOGADÓKÉPESSÉGE  
 
RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE 
 
RENDEZVÉNYNEK HELYT ADÓ ÉPÍTMÉNY HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME (a megfelelő részt kérjük, ’x’-szel 

jelölje!) 

 saját tulajdon            bérlemény         egyéb          
 
RENDEZVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE 
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RENDEZVÉNY GYAKORISÁGÁRÓL, MEGTARTÁSÁNAK NAPJAIRÓL, KEZDÉSÉNEK ÉS 
BEFEJEZÉSÉNEK IDŐPONTJÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT 
 
NAPI / HETI NYITVA TARTÁSI IDEJE 

                        

       

      

      

      

      

      

      

            

                 (kizárólag alkalmi rendezvény esetén kitöltendő!)  

Kérjük a következő adatokat az eljárás gyors lefolytatása érdekében töltse ki, megadásuk nem kötelező! 

ELÉRHETŐSÉGI TELEFON 
 
ELÉRHETŐSÉGI E-MAIL 
 
LEVELEZÉSI CÍM 
 
 
CSATOLANDÓ OKIRATOK 

- nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény esetében az építmény használatának jogcímére 
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével!); 

- haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező 
hozzájárulását igazoló okirat; 

- közös tulajdonban álló építmény esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a 
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat; 

- gazdasági társaság esetén annak képviselőjének aláírási címpéldánya vagy –mintája; 
- a rendezvényre vonatkozó biztonsági terv; 
- amennyiben azt külön jogszabály kötelezővé teszi, tűzvédelmi szabályzat; 
- külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentáció két példányban, és a 

tervezői nyilatkozat. 
 
 

Kelt, ……………………………….. 
         
     
 ………………….…………………………….. 

bejelentő vagy képviselőjének aláírása 
bélyegzőlenyomat 
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1. számú melléklet – Tájékoztató a zenés, táncos rendezvény megtartásához szükség hatósági engedély 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 (300 fő felett) tartanak; 

b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a 
résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja . 

 
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. 

 
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. 
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