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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Üzemeltető/Rendezvényszervező! 

 

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

rendelet (továbbiakban: rendelet), valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) 

BM rendelet szabályozza a zenés, táncos rendezvények működési feltételeit, az alábbiak szerint: 

 

1. § (1) 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 (a továbbiakban együtt: építmény) 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 (a 

továbbiakban: szabadtéri rendezvény). 

 (2) A rendeletet nem kell alkalmazni 

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre; 

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; 

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. 

 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy 

szerződés alapján más természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság, egyéni vállalkozó működteti; 

2. zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban 

tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott 

zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott 

ülőhellyel rendelkezni  

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. 

 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

szerint: 

1. Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: olyan építmény, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló 

helyiség van, vagy amelyen bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható. 

2. Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű 

helyiség.  

 

Zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó szabályok: 

   3.§ (1) Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában 

        tartható. 

(2) Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a 

  meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott 

feltételek teljesítése alól. 

(3) Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki.               

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap. 

4.§ (1) Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, 

            szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be. 
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         (2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény 

használatának jogcímét. 

 

 5.§ (1) Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja 

            a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá  

                alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat, 

            b) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási 

                számát, 

     c) a zenés, táncos rendezvény megnevezését, 

            d) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését, 

            e) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és 

                befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, 

            f) a biztonsági tervet, 

            g) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot, 

  (2) Ha az engedélyezési eljárás során a jegyző helyszíni szemle megtartását rendeli el, a szemlét a 

szakhatóságokkal közösen kell lefolytatni. A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok 

szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhatják.             

Előzetes szakhatósági állásfoglalás nem adható. A helyszíni szemléről a jegyző értesíti az Országos 

Mentőszolgálatot. 

 

1. A biztonsági terv 

8.  §  A biztonsági terv tartalmazza: 

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 rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet. 

 

2.  Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége 

9. § (1) A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a  

             rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonság a biztonsági tervben és a  

             vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a  

             rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény 

             felfüggesztéséről.  

       (2) 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. 

       (3) A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet 

             helyszíni jelenlétéről. 

 

3.  A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok 

10.§ (2) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín   

            jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági 

személyzet végzi. 

      (3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a  

            biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és 

            vagyonőr kell legyen. 

4) 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. 
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11. § 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. 

 

4. Az ellenőrzésre vonatkozó közös szabályok 

12. § (1) Zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult: 

a) a jegyző; 

b) valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság; 

c) bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít. 

          (2) Az ellenőrzésre jogosult hatóságok ellenőrzési tevékenységét a jegyző hangolja össze. 

 

A rendezvények időpontjában történő ellenőrzés 

14. § (1) Az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint ellenőrzi. 

(2) A rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, táncos rendezvények időpontjában egy éven belül - 

az építésügyi és az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság, valamint a munkaügyi és munkavédelmi 

hatóság kivételével - minden hatóság köteles legalább két ellenőrzést végezni. A hatósági 

ellenőrzés koordinálását a jegyző végzi. Az ellenőrzés végrehajtása során a hatóság törekszik arra, 

hogy a zenés, táncos rendezvény résztvevőit a lehető legkisebb mértékben zavarja. 

     (3) A hatóság az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokra, jogsértésekre tekintettel - a külön 

     jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeken túl - az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja: 

a) figyelmeztetés, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén a hatóság első ízben állapított meg 

 jogsértést, kivéve az (5) bekezdésben szabályozott eseteket; 

b) felszólítás a hiányosságok meghatározott időn belüli pótlására; 

c) a tapasztalt jogsértésről ideiglenes intézkedés nélkül értesíti a jegyzőt és eljárást kezdeményez; 

d) a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti. 

(4) Az ellenőrzést végző hatóság a (3) bekezdés alapján tett intézkedésekről - a c) pont kivételével - a  

      következő munkanapon tájékoztatja a jegyzőt. 

     (5) 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) a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének  

nyilvánvalóan jelentős túllépése; 

b) a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya; 

c) az engedély hiánya; 

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

           e) a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan 

               veszélyezteti. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az 1. melléklet 19. Egyéb ügyek pontjában 

foglalt táblázat D:2, D:6 és D:7 mezőjében meghatározott szakhatóságok jogosultak eljárni a zenés, táncos 

rendezvény engedélyezése ügyében, a szakhatósági eljárásra irányadó ügyintézési határidő 15 nap.  

 

A nem közterületen tartott alkalmi, zenés, táncos rendezvények zajkibocsátására vonatkozó szabályokat a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet rögzíti, 

környezeti zajkibocsátási határértéket kell megállapítani.  

A rendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény csak a rendeletben meghatározott engedély 

birtokában tartható meg. 


