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RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

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

 

 Rendezvénytartási engedély iránti kérelem 
 Rendezvénytartási engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése 
    Rendezvénytartási engedély nyilvántartási száma: …………………… 
 
I. A kérelmet benyújtó adatai: 
A kérelmet, mint a  
 
 zenés, táncos rendezvénynek helyt adó tömegtartózkodásra szolgáló építmény üzemeltetője, illetve 
 szabadtéri rendezvény esetén a rendezvény szervezője 
nyújtom be. 
 
1.) Üzemeltető/szervező neve: ………………………………………………………….………………………...                         
                                                (cégnév, ev.neve, stb.) 
 
2.) Címe: …………………………………………………………………………………………...… (székhelye) 
 
3.) Telefonos elérhetősége: …………………………………………………………………………………...…… 
 
4.)   Cégjegyzékszáma  Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma  Bírósági nyilvántartásba vételi száma 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
II. A zenés, táncos rendezvény adatai: 
 
1.) A zenés, táncos rendezvény megnevezése: ……………………………………………………………………. 
 
2.) A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület adatai:   
 
2768 Újszilvás,  …………………………...…………...……u. …………………….. sz. …………………. hrsz 
 
3.) A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának jogcíme: ………………………………… 
 
4.) A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület alapterülete: ……………………………….... m2 
 
5.) A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület befogadóképessége: …………………………. fő 
 
6.) A zenés táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése: ……………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
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7.) A zenés táncos rendezvény gyakorisága:                   rendszeres                               alkalmi  
 
8.) A zenés táncos rendezvény megtartásának napja(i):  
 
………………………………………………........................................................................................................... 
 
………………………………………………........................................................................................................... 
 
………………………………………………........................................................................................................... 
 
9.) A zenés, táncos rendezvény kezdésének és befejezésének időpontjai: 
 
………………………………………………........................................................................................................... 
 
………………………………………………........................................................................................................... 
 
………………………………………………........................................................................................................... 
 
10.) Rendszeresen tartandó zenés, táncos rendezvény esetén gyakorisága: 
 
………………………………………………........................................................................................................... 
 
………………………………………………........................................................................................................... 
 
………………………………………………........................................................................................................... 
 
11.) Rendezvénytartás megszüntetésének időpontja: ……………………………………………………………... 
 
Az üzemeltető/szervező a 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt adatokban 
bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. 
 
 
Újszilvás, 2019. év  …………….. hó ………. nap 
 
 

P.H. 
   
 
                      ………………………………………………. 
                 (cégszerű) aláírás 
 
CSATOLT DOKUMENTUMOK 
 
 az építmény használatának jogcímét igazoló okirat (kivéve tulajdoni lap) 
 
 biztonsági terv 
 
 tűzvédelmi szabályzat (amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi) 
 
 építészeti-műszaki dokumentáció 2 példányban, és  tervezői nyilatkozat (az építésügyi hatóság szakhatósági    
      közreműködéséhez szükséges) 



 
Tájékoztató! 
 
1. A 23/2011. (III.8.) Korm. 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 (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 (szabadtéri rendezvény) 
 
Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség vagy tér van. 
Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség 
 
2. Építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés 
alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti. 
 
3. 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. 
 
4. Rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott 
rendezvény 
 
5. Alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott 
rendezvény 
 
6. 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; 
f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet 
 

 
 
 


