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Eljárás indítása 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) 

Korm. rendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvények 2011. június 14-ét követően 

csak rendezvénytartási engedély birtokában tarthatóak. Ez az engedély nem mentesíti a 

jogosultját a tevékenység végzéséhez, ill. termékek forgalmazásához szükséges további 

feltételek teljesítése alól. Kérelmet működési engedély iránti kérelemmel, ill. bejelentéssel 

együtt is benyújtható. 

A jogszabály hatálya kiterjed azokra alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, 

amelyet: 

 tömegtartózkodásra szolgáló / egyidejűleg 300 személynél nagyobb 

befogadóképességű/ építményben, helyiségben tartanak, vagy 

 szabadtéri rendezvény esetében a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja 

Rendszeres rendezvény: hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott 

rendezvény. 

Alkalmi rendezvény: egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott 

rendezvény. 

Eljárási határidő: 20 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására 

adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság 

működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar. 

Az eljárás kérelemre indul. Az engedély iránti kérelem a működési engedély iránti 

kérelemmel, valamint a bejelentéssel együtt is benyújtható. Kérelmező: a rendezvénynek 

helyt adó építmény üzemeltetője vagy szabadtéri rendezvény szervezője 

A kérelemben meg kell jelölni: 

 a rendezvénynek helyet adó építmény használatának jogcímét 

 az építmény, terület azonosításához szükséges címet, helyrajzi számot, alapterületre és 

befogadóképességre vonatkozó adatokat 



 a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási 

számát, 

 a rendezvény megnevezését 

 a kapcsolódó szolgáltatások megnevezését 

 nyilatkozatot a táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, 

kezdésének és befejezésének időpontjáról. 

A kérelemhez mellékelni kell: 

 Biztonsági tervet, mely tartalmazza: 

1. a helyszín alaprajzát, befogadóképességét, az oda való belépés és eltávozás 

rendjét 

2. a helyszín baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó 

kiürítési, menekítési tervét 

3. a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének 

leírását 

4. a biztonsági személyzet létszámát 

5. az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást 

6. szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat 

előrejelzését 

 Tűzvédelmi szabályzatot 

 Építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot 

 Eljárásért fizetendő illetékbélyeget 

 Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást. 

Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle 

megtartásáról intézkedik, melyről értesíti Országos Mentőszolgálatot 

Eljárásban résztvevő szakhatóságok: 

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Győr 

2. Építésügyi hatóság (kivéve, ha az építmény ugyanerre a rendeltetésre 6 hónapon belüli 

használatbavételi engedéllyel rendelkezik) 

3. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Győr 

4. Katasztrófavédelem Győr 

5. Rendőrség 

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba 

veszi, és igazolást állít ki. A nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat 

honlapjáén közzéteszi, az engedély tárgyában hozott határozatot közli: 

 a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint 

 a munkavédelmi felügyelőséggel és a munkaügyi felügyelőséggel 

Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége: 

 A biztonsági tervben meghatározott előírás betartása. 



 A vendégek számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni a rendezvény gyakoriságáról, 

megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló 

nyilatkozatot, a biztonsági tervet és a tűzriadó tervet. 

 Gondoskodni kell elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről. 

 Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális 

rendezvényszervezői (szakképesítés OKJ száma: 52 345 02 0100 52 01) vagy 

rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel (szakképesítés OKJ száma: 54 812 

02 0001 54 01) 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 

(szakképesítés OKJ száma: 54 861 01 0100 33 01), legalább három tagjának 

rendezvénybiztosító képzettséggel (szakképesítés OKJ száma: 31 861 01 0001 31 06) 

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 jogosult: 

1. amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak helyszínre való 

belépését oly módon, hogy a belépést az életkort igazoló okmány felmutatásához, 

2. a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése érdekében 

megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez kötheti 

Ellenőrzések 

A rendezvény időpontjában történő ellenőrzés 

Rendszeres rendezvények esetén minden hatóság köteles legalább évi két alaklommal 

ellenőrzést végezni 

Az ellenőrzést végző bármely hatóság hiányosságok, ill jogsértések esetén 

 figyelmeztetést 

 felszólítást alkalmazhat 

 eljárást kezdeményezhet, ill 

 helyszínen felfüggeszti a zenés, táncos rendezvény folytatását, amennyiben:  

o az engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének 

nyilvánvalóan jelentős túllépése; 

o a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya; 

o az engedély hiánya; 

o a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség 

veszélyeztetésével jár; 

o a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet 

közvetlenül és súlyosan veszélyezteti. 

Alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint ellenőrzi. 



Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles 

bejelenteni. A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul 

be kell jelenteni. 

Fizetendő illeték: 3.000,- Ft  

Építéshatóság szakhatósági eljárási díja: 10.000 Ft 

Letölthető melléklet: 

 Kérelem zenés-táncos rendezvényhez 

http://www.otteveny.hu/download/zenes_rendezveny_files/K%C3%A9relem%20zenes-tancos%20rendezvenyhez.pdf

