
F ü z e s g y a r m a t i
P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l

5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 
Tel. : (66) 491-401 

e-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu 

3.000,- Ft illetékbélyeg 

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az 
adatokban bekövetkezett változás bejelentése 

Alulírott – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 
23/2011. (I I I .8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltakra – az alábbi adatok alapján 
kérem részemre Rendezvénytartási engedély kiadását / szerinti adatváltozást jelentek be. 

(a megfelelő részt aláhúzással jelölje) 

Az alábbi adatokat kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!  Adatváltozás esetén 
kizárólag a megváltozott adatokat kitölteni szíveskedjen! 

1. Az üzemeltető/szervező adatai
1.1. Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)

2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Bt. Kkt.… stb.)
3. Egyéni vállalkozó
4. Egyéb

1.2. Neve: ..........................................................................................................................................  

1.3. Rövid neve: ................................................................................................................................  

1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme: 

����  .............................................................  helység  ....................................................  utca

 ......................  házszám  .......  em  ..........  ajtó, Postafiók ........ Postafiók irányító száma: .............  

1.5. Telefonszáma:  ...............................................  

1.6. Cégjegyzékszám/Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma/Bírósági nyilvántartásba vételi száma: 

 .....................................................................................................................................................  

1.7. Képviselő neve:  ...............................................  születési neve:  ............................................  

lakcíme:  ..................................................................................  telefonszáma:  .........................  

1  ..................................................  
bejelentő aláírása 
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2. A rendezvény adatai 

2.1.  

Megnevezése:  ...................................................................................................................................  

Kapcsolódó szolgáltatások megnevezése: 

  ...........................................................................................................................................................  
 

Gyakorisága: 

 Rendszeres rendezvény (adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakori-
sággal megtartott rendezvény) 

Hetente  alkalommal 
   Havonta  alkalommal 
 
Megtartásának napja: kezdésének és befejezésének  Havi rendszeresség esetén 
 időpontja: dátum: 

Hétfő        
Kedd        
Szerda        
Csütörtök        
Péntek        
Szombat        
Vasárnap        

 
 Alkalmi rendezvény (adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon 

megtartott rendezvény) 

Megtartásának napja:  .....................................................................................................................  

Kezdés időpontja:  ................................................  Befejezés időpontja  .........................................  

2.2 

Címe: ���� Füzesgyarmat,  ..........................................  utca  .........  hsz.  .......  em.  .....  ajtó 

Helyrajzi száma (társasházi különlap szám):  .................................................................................  

Alapterülete (m2):  ..........................................  Befogadóképessége:  ........................................ fő 

2.3. A használatának jogcíme: 

 1. Tulajdonos 

 2. Társtulajdonos 

 3. Bérlő 

 4. Haszonélvező 

 5. Egyéb:   ........................................................................................................................  
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3. Bemutatott / Csatolt mellékletek 

1. vállalkozói igazolvány vagy igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról; vagy cégbírósági vég-

zés /cégkivonat, aláírási címpéldány/ 

2. biztonsági terv 

3. tűzvédelmi szabályzat (amennyiben külön jogszabály kötelezővé teszi) 

4. építészeti-műszaki dokumentáció (két példányban) és tervezői nyilatkozat 

5. képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás 

6. építmény/ingatlan használatának jogcímét igazoló dokumentumok 

7. rendezvényszervezői képesítés másolata 

8.  ......................................................................................................................................................  

9.  ......................................................................................................................................................  

10.  ......................................................................................................................................................  

11.  ......................................................................................................................................................  

Egyéb megjegyzés: 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 

 

Füzesgyarmat,  ...............  év  .....................  hó  ...............  nap 
 
 
  ......................................................  
 bejelentő aláírása (bélyegzője ) 
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Részletek a Kormány 23/2011. (III. 8.) 
Korm. rendeletéből 

(a zenés, táncos rendezvények működésének bizton-
ságosabbá tételéről) 

 
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. rende-

letben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra 
szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyi-
ségben 
(a továbbiakban együtt: építmény) tartanak; 

b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és 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, ren-

dezvényekre; 
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és 
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre 

3. § (4) Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz 
a) a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kap-

csolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és 
a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkér-
désben a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete, 

b) a meglévő építmény tekintetében az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi épí-
tési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés kérdésében az általános építésügyi 
hatóság, a sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatóság vagy a műemlékeket engedélyező épí-
tésügyi hatóság, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem be-
nyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott ki, 

c) a környezetvédelemmel, a hulladékkezeléssel, valamint a zaj- és rezgésvédelemmel összefüggő szak-
kérdésekben első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, má-
sodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, 

d) a jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a tűz-
védelmi hatóság, 

e) a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos 
szakkérdésekben a rendőrség. 

4. § (1) Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, 
szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be. 

5. § (2) Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról 
intézkedik. A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle 
megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhatják. A helyszíni szemléről a jegyző értesíti az Orszá-
gos Mentőszolgálatot. 

7. § (1) Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles 
bejelenteni a jegyzőnek. 

 
2. 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 vo-
natkozó 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. 
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3. Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége 
9. § (1) A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások be-

tartásáért. 
(2) A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének 

időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendez-
vény 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 hely-
színi jelenlétéről. 

 
4. A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok 
10. § (1) Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy 

rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet. 
(2) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességei-

hez, 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 bizton-

sági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosí-
tó képzettséggel kell rendelkeznie. 

(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 ellenőr-
zés esetén felmutatni. 

11. § A rendezvény szervezője 
a) amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszíné-

re 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 alkoholfogyasztá-
suk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépő-
jegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti. 

 
6. A rendszeres rendezvények helyszínének általános ellenőrzése 
13. § (1) A hatóság – az építésügyi hatóság kivételével – egy éven belül legalább egyszer köteles a 

rendszeres rendezvények helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos 
rendezvényt. 

(2) Ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés 
másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosít-
ható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra zenés, táncos 
rendezvény tartását megtiltja. 

(3) A jegyző az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény tartását megtiltja, ha 
a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, 
b) a rendezvény szervezője a (2) bekezdés szerinti határozatban meghatározott időtartam alatt nem 

tesz eleget a határozatban foglaltaknak. 
(4) A jegyző a (2)–(3) bekezdés alapján hozott határozatát közli a hatóságokkal. 
 
7. 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 hatóság, valamint a munkaügyi és munkavédelmi hatóság kivételével – minden hatóság köte-
les 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. 
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