
 
 
 
   
 

KÉRELEM 
 ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYEK TARTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ 

 
 
 
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 
alapján kérem az engedély kiadását.  
 

 

A kérelmező (építmény üzemeltetője/rendezvényszervező) neve: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………... 

Székhelye: ………………………………………………………...……………………………………….. 

A kérelmező cégjegyzékszáma/vállalkozó vállalkozói nyilvántartási száma/bírósági nyilvántartásba vételi 

száma:………………………………………………………..  

 

A zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan címe: …………………………………………………………………..….. 

Helyrajzi száma: ……………………………………….. 

Alapterülete: ………………….. m2 

A rendezvény befogadóképessége: ……………………………… fő 

Építmény használatának jogcíme: …………………………………………………………………….. 

A zenés, táncos rendezvény megnevezése: ……………………………………………..……………………..……………………………….. 

A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése: ………………………………………………..………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………... 

 
 
 
Pápa, ………… év …………………………. hó ………… nap 
 
 
        ……….............……….............………............. 
                         kérelmező aláírása 

 

                 ……….............……….............………........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ 
 
Zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. 
 
Az eljárás illetékmentes. 

 
Az engedély iránti kérelmet a rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében 
a rendezvény szervezője nyújtja be. 
 
Csatolni kell: 

o bérleti szerződés  
o a rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, 

befogadóképességére vonatkozó adatokat 
o biztonsági tervet, mely az alábbiakat tartalmazza: 

  a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és 
eltávozás rendjét; 

 a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó 
kiürítési, menekítési tervét; 

 a biztonsági követelmények érvényesítésében közremûködõk tevékenységének leírását; 

 a biztonsági személyzet létszámát; 

  az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint 

 szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkeédis tervet 
o tűzvédelmi szabályzatot  
o építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot 

 
Fogalom meghatározások: 
1. építmény üzemeltetõje: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerzõdés alapján más 
természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó működteti; 
2. zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve idõpontban tartott, nyilvános nem 
zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó 
rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel re3ndelkezni. 
3. rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény; 
4. alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követõ napon megtartott rendezvény. 
5. Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van,  illetőleg amelyen (pl. híd, 
kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható. 
6. Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség.  

Az üzemeltetõ, illetve a szervezõ kötelezettsége 
A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát 
veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi elõírásokban meghatározott 
rendelkezésék megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a 
rendezvény felfüggesztéséről. 
A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének idõpontjáról szóló 
nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tûzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára 
látható, hozzáférhetõ helyen történõ elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való 
közzétételéért az üzemeltetõ és a szervezõ felel. 
A zenés, táncos rendezvény szervezõje gondoskodik elsõsegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétérõl. 
 
A szervezõre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok 
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 fõt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább 
egy tagjának biztonságszervezõi, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie. 
A rendezvény szervezõje, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, 
táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenõrzés esetén felmutatni. 
 
A rendezvény szervezõje 
a) amennyiben ezt elõre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését 

olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történõ belépést az életkort igazoló okmány elõzetes 
felmutatásához, 

b) a beléptetést a fiatalok alkohollal történõ kiszolgálásának megelõzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenõrizhetõsége 
érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztetõ jelzéssel ellátott belépõjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti. 

 

Nem engedélyhez kötött rendezvények: 
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre; 
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyûlésekre; 
c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre; 
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és 
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre. 
 

 
 
 



 
 
 
Az alábbiakra hívom fel a figyelmét: 
Amennyiben az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértéseket tapasztalja, köteles a külön jogszabályban 
meghatározott ideiglenes intézkedés keretében a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen 
felfüggeszteni: 

- A rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének 
nyilvánvalóan jelentős túllépése 

- a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya 

- az engedély hiánya 

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

- a zenés, táncos rendezvény folytatása közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan 
veszélyezteti 
 


