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F E L H Í V Á S 

A zenés, táncos rendezvények tartásának feltételeit a zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 

szabályozza. 

A rendelet hatálya kiterjed az alkalmi vagy a rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, 
amelyeket 
- tömegtartózkodásra szolgáló építményben (bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy 
tartózkodása várható) tartanak, illetve 
- szabadban tartanak és a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.  

A rendeletet nem kell alkalmazni: 
- a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre, 
- a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre, 
- a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, 
rendezvényekre, 
- a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és 
- a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre. 

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedélyt a 

zenés, táncos rendezvény helye szerinti település jegyzője adja ki. A jegyző az engedély 

megadásával egyidejűleg arról igazolást állít ki, és a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi. 

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzé teszi. 

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, 

szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell benyújtania. 

A kérelmet a letölthető formanyomtatványon kell benyújtani. 

A kérelemhez csatolni kell: 

- a helyiség használatára vonatkozó dokumentumot (pl.: bérleti szerződés) 

- nyilatkozatot a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és 

befejezésének időpontjáról, 

- biztonsági tervet (a Korm. rendelet 8.§ -ban foglalt adattartalommal) 6 példányban 

- tűzvédelmi szabályzatot az építményben tartott zenés, táncos rendezvény esetén, 2 példányban 

- építészeti-műszaki dokumentációt az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az 

építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 5. melléklete 

szerint, és tervezői nyilatkozatot az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági 

ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 19. §-a szerint 2 példányban 

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles 

bejelenteni. 

Monostorapáti, 2011.április 4. 
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