Zenés, táncos rendezvények engedélyezése
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R) tartalmazza a zenés, táncos rendezvények
engedélyezésére, tartására vonatkozó szabályokat.
Rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók azok az alkalmi vagy rendszeres zenés,
táncos rendezvények, amelyeket,
a) 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségben, vagy olyan építményben,
építményen, tartanak, amelyben 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség van,
illetőleg amelyen (pl híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása
várható.
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 rendelet értelmezése szempontjából:
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;
alapterület: a látogatók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterület
rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi
gyakorisággal megtartott rendezvény;
alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon
megtartott rendezvény.
A rendeletet hatálya nem terjed ki:
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.
Újfehértó város közigazgatási területén az engedélyköteles zenés, táncos rendezvénynek helyt
adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője a R által
előírt adattartalmú rendezvénytartási engedély iránti kérelmet elektronikus úton köteles
Újfehértó Város Önkormányzat Jegyzőjéhez benyújtani.
A kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint a bejelentéssel együtt
is benyújtható.
Ebben az esetben a szakhatóságok az ellenőrzést mind az engedély, mind a működési
engedély
feltételei
vonatkozásában
egyszerre
folytatják
le.
A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentésével egyidejűleg benyújtott

engedély iránti kérelem esetében a hatósági ellenőrzéseket mind az engedély, mind a
bejelentett kereskedelmi tevékenység feltételei vonatkozásában egyszerre, az engedély
kiadását megelőzően kell lefolytatni. A bejelentést követő harminc napon belül nincs szükség
újabb hatósági ellenőrzések lefolytatására.

Az eljárás jogi alapja:
•
•
•
•
•
•
•

a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről,
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény

I. fokon döntést hozó szerv:
Újfehértó Város Jegyzője
Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető
Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék
E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

II. fokon döntést hozó szerv:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

A kérelem kötelező tartalma:
A bejelentést a Kormány rendelet szerinti adatokkal kell megtenni.
Kizárólag elektronikusan nyújtható be – e-papíron.
A nyomtatvány Újfehértó város honlapjáról letölthető.

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft., mely eljárási költséget, a honlapon külön megjelölt - elektronikus
ügyintézésre irányadó tájékoztatóban közzétett – illetékszámlára kell átutalni.
Az átutalás rovatába az ügyfél nevét, lakcímét fel kell tüntetni. Az átutalási bizonylat másolatát a
gyorsabb ügyintézés érdekében a kérelemhez csatolja.

Illetékességi terület:
Újfehértó Város közigazgatási területe
Ügyintézési határidő: 20 nap

Csatolandó mellékletek:
•
•
•
•
•
•
•
•

a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges,
továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület használatának jogcímét
a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási
számát,
a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és
befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
a biztonsági tervet,
amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,
(„a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény 19.
§ (1) bekezdésének megfelelően: A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek,
a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több
munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas
létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén
és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.”)

A zenés, táncos rendezvény szervezőjére, biztonsági személyzetére 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 főt eléri, akkor a
biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának
rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie. (E képesítés vizsgakövetelményeit az
igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet tartalmazza.)
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
zenés,
táncos
rendezvényt
üzemeltető,
szervező
kötelezettségei:
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 előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az
időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény
felfüggesztéséről.
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.
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 zenés, táncos rendezvényt üzemeltető, szervező jogai:
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.
A beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges
alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető
jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.

